
 

 

 
 
Kultur- och tillväxtnämnden 
 

KALLELSE 
Sida 
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Datum 

2020-03-03 

 

  

 

  

 

Kultur- och tillväxtnämnden 

kallas till sammanträde tisdagen den 10 mars 2020 kl. 09:00 i Stora 

sammanträdesrummet på kommunkontoret i Mörbylånga för att 

behandla följande ärenden: 

Per-Olov Johansson 

Ordförande 

 

Åsa Strömberg 

Sekreterare 

Klockan  Föredragande 

09:15-09:30  Ärende 9, Magnus Dahl 

  Medborgarförslag 

09:30-09:40  Ärende 10. Förslagsställaren är inbjuden 

  för att delta i överläggningarna. 

09:40-09:50  Ärende 11. Förslagsställaren är inbjuden 

  för att delta i överläggningarna. 

09:50-10:00  Ärende 12. Förslagsställaren är inbjuden 

  för att delta i överläggningarna. 

10:00-10:15  Fika 

10:15-10:25  Ärende 13. Förslagsställaren är inbjuden 

  för att delta i överläggningarna. 

10:30-10:40  Ärende 14. Förslagsställaren är inbjuden 

  för att delta i överläggningarna. 

  Verksamhetsinformation 

10:40-10:50  Annika Nerfont Zadig 

10:50-11:00  Ann-Christin Lagerkrantz 

Ärenden 

1.  Val av justerare 

2.  Godkännande av dagordning 

3.  Meddelanden till kultur- och tillväxtnämnden 

Dnr 2020/000001  
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Ärenden 

4.  Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Dnr 2020/000002  

5.  Utbildning och konferenser  

Dnr 2019/000437  

6.  Uppdrag - sammanställa information om kulturverksamhet inom kommunen som 

vänder sig till barn och unga. 

Dnr 2020/000220  

7.  Inrättande av kulturforum 

Dnr 2020/000170  

8.  Inrättande av idrottsforum 

Dnr 2020/000171  

9.  Ekonomisk uppföljning 

Dnr 2019/000177  

10.  Medborgarförslag - Via "app" få reda på vilket vatten som går ut i ledningarna 

Dnr 2019/000502  

11.  Medborgarförslag - Mörkläggningsrullgardiner i samlingslokalen Ladan för att 

förhindra skador 

Dnr 2020/000167 -292 

12.  Medborgarförslag - Hundrastgård i Södra Möckleby 

Dnr 2019/000688  

13.  Medborgarförslag - Öka trafiksäkerheten på Skogsgatan i Färjestaden 

Dnr 2020/000008  

14.  Medborgarförslag - Ändrade belysningstider för kommunens gatubelysning 

Dnr 2020/000009  

15.  Riktlinjer för ersättning för onyttig VA-anläggning 

Dnr 2020/000213  

16.  Policy för samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola och fritidsgårdar 

Dnr 2020/000211  

Beredningsärenden till kommunfullmäktige 

17.  Bidragsregler för föreningar i Mörbylånga kommun 

Dnr 2019/000274  

18.  Taxa för uthyrning av kommunala idrottsanläggningar och samlingslokaler 

Dnr 2019/000664  

19.  Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Dnr 2020/000172  
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Ärenden 

20.  Redovisning av obesvarade motioner 

Dnr 2020/000173  

21.  Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Byt ut välkomstskylt vid avfarten från Ölandsbron 

Dnr 2019/000140  

22.  Motion av Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) - Vattenförsörjningen till ett hårt 

drabbat område 

Dnr 2019/000099 -343 

23.  Verksamhetsområde Kullhorvan 

Dnr 2020/000214  

24.  Verksamhetsområde Västra Malmen 

Dnr 2020/000212  

Information 

25.  Verksamhetsinformation 

Dnr 2019/000548  

- Inventera och kulturminnesmärk kulturvärden i fastighetsbeståndet i Mörbylånga 

tätort, Annika Nerfont Zadig  

- Fritidsgårdarnas verksamhet, Ann-Kristin Lagerkrantz 

- Fjärrvärme  

- Bevattningsförbud  

- Detaljplaner  

 

 

 



 



 

 
 

 
 
Verksamhetsstöd 
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Datum 

2020-03-02 
Dnr 

KTN 2020/000220 

  

 

Uppdrag - sammanställa information om 
kulturverksamhet inom kommunen som vänder sig till 
barn och unga.  

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och tillväxtnämndens ordförande föreslår att ett uppdrag ges till 

förvaltningen att sammanställa information om kulturverksamhet inom 

kommunen som vänder sig till barn och unga. 

De berörda verksamheterna är Kulturskolan, Kultur i skolan samt 

Fritidsgårdarna och samarbete med olika föreningar.     

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 2 mars 2020.     

Ordförandes förslag till beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att sammanställa information om 

kulturverksamhet inom kommunen som vänder sig till barn och unga. 

De berörda verksamheterna är Kulturskolan, Kultur i skolan samt 

Fritidsgårdarna och samarbete med olika föreningar. Samtliga av 

nedanstående frågor ska besvaras. Uppdraget ska vara genomfört till 

nämndens möte i april 2020. 

 Typ av verksamhet/ kurser, undervisning etc. och antal deltagare 

 Antal anställda inom de olika verksamheterna 

 Budget för de olika verksamheterna, fasta och rörliga kostnader etc. 

 Samverkan mellan de olika verksamheterna hur och på vilket sätt? 

 Samverkan mellan kultur- och tillväxtnämnden, socialnämnden och 

utbildningsnämnden  

 Hur ser det ut på förvaltningssidan och politikersidan? 

 Hur ser förvaltningen på en framtida utveckling?     

Per-Olov Johansson 

Kultur- och tillväxtnämndens 

ordförande  

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur- och fritidsverksamheten 

 



 



 

 
 

 
 
Kultur och fritid 
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Datum 

2020-02-03 
Dnr 

KTN 2020/000170 

  

 

Inrättande av kulturforum  

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har för avsikt att inrätta ett kulturforum för 

dialog.     

Beslutsunderlag 

Kultur- och tillväxtnämndens verksamhetsinformation, den 10 december 

2019, § 174. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Nämnden har uttryckt en tydlig önskan om att hitta forum där nämnden kan 

träffa olika intressenter för dialog. Under 2019 arrangerade förvaltningen ett 

informellt kulturforum som nämnden anser bör ligga till grund för framtida 

forum. Fokus bör alltså ligga på att skapa ett forum för dialog. 

Kulturforum ska vara en mötesplats två gånger om året kring 

kulturutveckling i Mörbylånga kommun. Begreppet kulturutveckling ska 

förstås i bred mening och det är kopplat till såväl identitetsfrågor, 

besöksnäring som medborgarbehov. 

Målgrupperna för kulturforum innefattar men är inte begränsat till: 

 kulturföreningar,  

 kulturutövare,  

 arrangörer,  

 professionella,  

 ideella,  

 näringslivsföreträdare. 

Intressenter får inbjudan beroende av aktuellt tema. Varje kulturforum ska ha 

ett bestämt tema kring avgränsade frågor med fokus på utveckling och 

nätverksbygge. 

Kulturforum är inte ett formellt organ i kommunallagens mening. Inga beslut 

får fattas i kulturforum och inga ärenden beredas. Det är enbart ett forum för 

dialog. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Nämnden kan besluta om att inrätta en nämndberedning. 



Mörbylånga kommun 
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Enligt kommunallagen 3 kap. 5 § får varje nämnd tillsätta de 

nämndberedningar som behövs. En beredning är ett formellt organ dit 

nämnden kan lämna vissa ärenden eller grupper av ärenden. Ledamöterna i 

beredningen väljs av nämnden och andra än förtroendevalda kan väljas till 

beredningen. Nämnden måste i detta fall besluta om hur och vilka ledamöter 

som ska väljas samt specificera vilka ärenden som ska lämnas till 

beredningen. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen uppdras att arrangera kulturforum inom befintlig budgetram.     

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Annika Nerfont Zadig 

Kultursamordnare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur och fritid 
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Datum 

2020-02-03 
Dnr 

KTN 2020/000171 

  

 

Inrättande av idrottsforum  

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och tillväxtnämnden har för avsikt att inrätta ett idrottsforum.     

Beslutsunderlag 

Kultur- och tillväxtnämndens verksamhetsinformation, den 10 december 

2019, § 174. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Nämnden har uttryckt en tydlig önskan om att hitta forum där nämnden kan 

träffa olika intressenter för dialog. Under 2019 arrangerade förvaltningen ett 

informellt idrottsforum som nämnden anser bör ligga till grund för framtida 

forum. Fokus bör alltså ligga på att skapa ett forum för dialog. 

Idrottsforum ska vara en mötesplats två gånger om året kring utveckling av 

idrotts- och friluftslivet i Mörbylånga kommun. Forumet ska vara kopplat till 

föreningslivets behov, men även till bredare frågor som exempelvis 

folkhälsofrågor, motion och rörelse. 

Målgruppen för idrottsforum innefattar men är inte begränsat till föreningar, 

utövare och andra intressenter.  

Intressenter får inbjudan beroende av aktuellt tema. Varje idrottsforum ska 

ha ett bestämt tema kring avgränsade frågor med fokus på utveckling och 

nätverksbygge. 

Idrottsforum är inte ett formellt organ i kommunallagens mening. Inga beslut 

får fattas i idrottsforum och inga ärenden beredas. Det är enbart ett forum för 

dialog. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Nämnden kan besluta om att inrätta en nämndberedning. 

Enligt kommunallagen 3 kap. 5 § får varje nämnd tillsätta de 

nämndberedningar som behövs. En beredning är ett formellt organ dit 

nämnden kan lämna vissa ärenden eller grupper av ärenden. Ledamöterna i 

beredningen väljs av nämnden och andra än förtroendevalda kan väljas till 

beredningen. Nämnden måste i detta fall besluta om hur och vilka ledamöter 

som ska väljas samt specificera vilka ärenden som ska lämnas till 

beredningen. 
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Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsen 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen uppdras att arrangera idrottsforum inom befintlig budgetram.     

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Matheus Tholin 

Natur- och fritidsutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur och fritid 
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Datum 
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Dnr 
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Ekonomisk uppföljning 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för att löpande följa utvecklingen av 

verksamhetens ekonomi. Prognos lämnas för resultatet vid årets slut.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2020 

Ekonomisk uppföljning med prognos per februari 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Prognosen efter februari visar på ett underskott på 4,1 Mkr mot budget.  

Det är VA-verksamheten som står underskottet mot budget. Ökade 

driftskostnader för det nya vattenverket i Mörbylånga är huvudorsaken till 

underskottet. Åtgärder har vidtagits för att nå en budget i balans 2023 enligt 

handlingsplan. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inga av perspektiven i kommunstyrelsens 2 § påverkas av beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Den ekonomiska uppföljningen efter februari med prognos godkänns.    

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Magnus Dahl 

Controller 
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Eleonor Rosenqvist                 Jens Olsén  

Kultur- och fritidschef                 VA- och fjärrvärmechef  

 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 



Driftsredovisning Budget Utfall Skillnad

tkr 2020

Kultur- och tillväxtnämnden 675 675 0

Kultur och kulturskola 6,052 6,052 0

Fritid och fritidsgårdar 14,737 14,737 0

Kultur och Fritid, central administration 2,148 2,148 0

Bibliotek 10,385 10,385 0

AME och integration vuxen 5,123 5,123 0

Samhällsbyggnadsverksamhet, central adm 2,255 2,255 0

Gatu- och serviceverksamhet 23,781 23,781 0

Infrastruktur 16,099 16,099 0

Vatten & Avlopp 2,563 6,663 -4,100

Fjärrvärme 6,106 6,106 0

Summa 89,924 94,024 -4,100

Kommentarer:
Kultur och fritid
Budgetramen är i stort oförändrad jämfört med 2019 och därmed är det inga större 
förändringar inom verksamheten, förutom att Eketorps borg tillkommit. Prognosen 
hittills för 2020 är att verksamheten bedrivs inom budgetramarna.

AME
Verksamheten finansieras till stor del på externa intäkter från Migrationsverket och 
arbetsförmedlingen, men också andra projektmedel. Prognosen hittills för 2020 är att 
verksamheten bedrivs inom budgetrame

Vatten & Avlopp (-4 100 tkr)
Enligt handlingsplanen för att få VA-verksamheten i ekonomisk balans 2023 uppkommer 
ett underskott 2020 på 6 100 tkr. Prognosen hittills i år pekar på ett lägre underskott, 4 
100 tkr. Det är främst driftskostnaderna som varit högre än budget.
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Medborgarförslag - Via "app" få reda på vilket vatten 
som går ut i ledningarna  

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslag föreslås att på kommunens ”app” publicera information 

om vilket vatten som skickas ut i ledningarna som produceras och 

distribueras vid kommunens nya reningsverk.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 19 augusti 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Vattnet vi levererar till Arontorp kommer i huvudsak från Tveta. Vid 

vattenbrist i Tvetatäkten har vi möjlighet att leverera vatten från Mörbylånga 

upp till Färjestaden, eftersom vårt nät är ihop byggt till stora delar kan 

vattnet komma från olika håll beroende på förbrukning mm. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag till beslut finns, eftersom det är tekniskt 

svårgenomförbart att få ut information om vilket vatten som distribueras i 

”appen”.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Vi levererar endast vatten som håller godkänd dricksvattenkvalitet enligt 

Livsmedelsverkets riktlinjer. Kommunen har haft information vid ca 7 

tillfällen samt studiebesök angående Mörbylångas vattenverk. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är tekniskt 

svårgenomförbart.     

Jens Olsén 

Taxefinansieringschef  
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Fattat beslut expedieras till: 

Pia Schröder 

Verksamhetsstöd, Kansliet 

Taxefinansiering, VA/Fjärrvärme 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-09-23  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 174 Dnr KS 2019/000413  

Anmälan av Medborgarförslag - Via "app" få reda på 
vilket vatten som går ut i ledningarna 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Mörbylånga kommun via sin "App" lägger 

ut information om vilket vatten som skickas runt i ledningarna.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 19 augusti 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 90/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Pia Schröder,   

Kultur- och tillväxtnämnden  

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges presidium 
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2019-09-04  
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§ 90 Dnr KS 2019/000413  

Anmälan av Medborgarförslag - Via "app" få reda på 
vilket vatten som går ut i ledningarna 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Mörbylånga kommun via sin "App" lägger 

ut information om vilket vatten som skickas runt i ledningarna.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 19 augusti 2019.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 



Från: Pia schröder  
Skickat: den 19 augusti 2019 10:02 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Medborgarförslag 
 

Vårt vatten 
 
Med anledning av det nya vatten som ska produceras och distribueras vid kommunens nya 
reningsverk, så har jag som förslag till Mörbylånga Kommun att på sin "App" lägga ut 
information om vilket vatten det är som skickas runt i ledningarna. Jag är kund och jag betalar 
för det vatten jag konsumerar. Att jag då inte ska ha rätt att veta vilket vatten det är jag köper 
finner jag anmärkningsvärt. Det kan vara så att jag av olika anledningar inte vill dricka processat 
slakterivatten. Med vänlig hälsning Pia Schröder 
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Medborgarförslag - Mörkläggningsrullgardiner i 
samlingslokalen Ladan för att förhindra skador  

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att sätta upp mörkläggnings-

rullgardiner i samlingslokalen Ladan för att förhindra skador.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommet den 16 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 25 september 2018 § 149. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 22 november 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

I och med organisationsförändringen 2018/2019 skulle kommunstyrelsens 

diarium delas upp i flera nämndspecifika diarier och ärenden flyttas över. 

Det var ett omfattande arbete och i processen missades detta ärende. 

Förvaltningen har berett ärendet inom god tid från det att medborgarförslaget 

inkom och förvaltningens förslag till beslut har inte ändrats. Åtgärden som 

förslaget önskade var planerad till årsskiftet 2018/2019 och har genomförts. 

Det sitter mörkläggningsrullgardiner i Ladan.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag till beslut är nödvändiga. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att åtgärden redan 

är utförd.    

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Matheus Tholin 

Natur- och fritidsutvecklare 
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Fattat beslut expedieras till: 

Lisbeth Delin,  

Fritidsverksamheten 
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Medborgarförslag - Mörkläggningsrullgardiner i 
samlingslokalen Ladan för att förhindra skador 

Beskrivning av ärendet 

Samlingslokalen Ladan i Färjestaden används ofta för bland annat 

filmvisning via projektor. Då det idag saknas möjlighet att mörklägga 

lokalen, görs detta på eget bevåg, vilket medför en viss skaderisk. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 16 augusti 2018 

Kommunfullmäktiges beslut den 25 september 2018 

Tjänsteskrivelse, daterad den 22 november 2018   

Överväganden 

Det är förstås olyckligt att det saknats möjlighet att på ett adekvat sätt 

mörklägga lokalen så att projektorn kan användas även vid ljusa yttre 

förhållanden. Detta är nu åtgärdat, då beställning är lagd på nya 

mörkläggningsgardiner, vilka kommer installeras innan detta års slut. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2, på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat i och med att önskemålet däri är uppfyllt.       

Eleonor Rosenqvist 

Tf. Kultur- och fritidschef 

Matheus Tholin 

Natur- och fritidsutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 

Lisbeth Delin,  
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§ 149 Dnr 2018/001227 292 

Anmälan av Medborgarförslag – Mörkläggningsrull-
gardiner i samlingslokalen Ladan för att förhindra 
skador 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att sätta upp 

mörkläggningsrullgardiner i samlingslokalen Ladan för att förhindra skador.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 2 juli 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 42/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lisbeth Delin,  

Kommunstyrelsen 
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§ 116 Dnr KS 2019/000519  

Anmälan av Medborgarförslag -  Hundrastgård i Södra 
Möckleby 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att inrätta en hundrastgård i Södra 

Möckleby.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 14 oktober 2019.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 215 Dnr KS 2019/000519  

Anmälan av Medborgarförslag -  Hundrastgård i Södra 
Möckleby 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att inrätta en hundrastgård i Södra 

Möckleby.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 14 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 116/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Anne-Lii Janzon,  

Kultur- och tillväxtnämnden 
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Medborgarförslag - Hundrastgård i Södra Möckleby  

Beskrivning av ärendet 

Det har lämnats in ett medborgarförslag gällande byggnation av en 

hundrastgård i Södra Möckleby.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 14 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 18 november 2019 § 215/19. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 februari 2020.      

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslagsställaren tar upp frågan om behov av hundrastgård i Södra Möckleby 

för möjlighet att rasta hundar på säkrare sätt. 

I Södra Möckleby har förvaltningen via projektgruppen Kraftsamling 

Sydöland förhört sig om hur stort behov det verkar finnas av en 

hundrastgård. Projektgruppen har inte fått några indikationer på behov av 

rastgård varvid förvaltningen i nuläget inte anser att hundrastgård behöver 

byggas.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Mörbylånga kommun bygger hundrastgård på kommunal mark i Södra 

Möckleby till kostnad av cirka 50 000 kronor under 2021. Skötselkostnad för 

hundrastgård uppgår till cirka 13 000 kronor per år. Då budgeten för det året 

ännu inte är satt kan det inte garanteras att kostnaden ryms inom 

förvaltningens budget.   

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningsrättens regler beträffande 

kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Påverkar hänseendet ”trygghet och säkerhet” då en hundrastgård kan kännas 

säkrare för hundägare som rastplats. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det i nuläget inte finns 

behov av en hundrastgård i Södra Möckleby.     
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Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 

Anne-Lii Janzon,  
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Medborgarförslag - Öka trafiksäkerheten på 
Skogsgatan i Färjestaden  

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås fartdämpande åtgärder vid korsning mellan 

Skogsgatan och Norra Sandåsgatan i Färjestaden.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 26 november 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 9 december 2019 § 127/19.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 februari 2020. 

Karta, daterad den 17 februari 2020.    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslagsställaren belyser oron över hög hastighet på biltrafik utmed 

Skogsgatan samt problematiken med att bilister inte respekterar nuvarande 

fartdämpande byggnation. Vid platsen påtalar förslagsställaren att det finns 

en förskola och att många barn är i rörelse på gatan. 

Förvaltningen har utfört hastighetskontroll på sträckan med egen utrustning. 

Utfallet av kontrollen visar att av trafiken i östlig riktning kör 10 procent av 

bilisterna över tillåten högsta hastighet. Av trafiken i västlig riktning kör 35 

procent av bilisterna över tillåten högsta hastighet. Förvaltningens slutsats är 

att trafikanter till förskola och återvinningsstation får trafik österut att hålla 

ner hastigheten, medan trafik i västlig riktning från bostadsområde kör i 

högre hastighet. Förvaltningen föreslår att förhöjd korsning byggs för att öka 

säkerheten med tanke på att förskola finns intill. Kostnad för projektet är 

cirka 60 000 kronor och ryms inom förvaltningens driftbudget. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen bedömer att alternativa förslag saknas. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningsrättens regler beträffande 

kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Påverkar i hänseende ”trygghet och säkerhet”. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget bifalls med hänvisning till att Mörbylånga kommun 

utför fartdämpande åtgärd i form av förhöjd korsning vid  

Skogsgatan/Norra Sandåsgatan under hösten 2020.  

     

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 
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§ 235 Dnr KS 2019/000590  

Anmälan av Medborgarförslag - Öka trafiksäkerheten 
på Skogsgatan i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag på farthinder vid korsningen Norra 

Sandåsgatan och Skogsgatan för att öka trafiksäkerheten på Skogsgatan i 

Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 27 november 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 127/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Nathalie Ankarberg Necke,  

Kultur- och tillväxtnämnden 
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§ 127 Dnr KS 2019/000590  

Medborgarförslag - Öka trafiksäkerheten på 
Skogsgatan i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag på farthinder vid korsningen Norra 

Sandåsgatan och Skogsgatan för att öka trafiksäkerheten på Skogsgatan i 

Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 27 november 2019.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 



  
 

  

   
  

 
 

  Medborgarförslag 
 

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga.se  

 
 
Dina kontaktuppgifter:  
Namn: Telefon: 

Gatuadress: Mobil: 

Postnumm   

 
(Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

 

 

 

 

 

 

 

 
Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att  
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida.   
 
 
Namnteckning: 
Ort och datum: 
 
 

Namnteckning: 

 
Blanketten skickas eller faxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rätt att 
lämna in förslag. Föreningar, organisationer eller andra  
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. 

mailto:kommun@morbylanga.se
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Medborgarförslag - Ändrade belysningstider för 
kommunens gatubelysning  

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås ändrade belysningstider för kommunens 

gatubelysning.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 29 november 2019. 

Kommunfullmäktige beslut, den 9 december 2019 § 128/19. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 februari 2020.    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslagsställaren påtalar hur man i andra länder och i vissa kommuner i 

Sverige släcker ner gatubelysning under delar av natten för att spara 

driftkostnaden för kommuner.  

Mörbylånga kommun håller på att ta över gatubelysningen från E.ON. Det är 

ett projekt som kommer pågå ytterligare några år framåt. Nuvarande äldre 

belysning kommer bytas ut succesivt och ny teknik möjliggör styrning av 

effekt vid olika tidpunkter under dygnet. Innebörden blir att man exempelvis 

mellan klockan 23:00-05:00 sänker ljuset till 30 procent av normal effekt. 

Driftkostnaderna minskas då väsentligt mot dagens belysning. 

Utmed Trafikverkets vägar måste kommunen förhålla sig till deras regler. 

Belysning på Trafikverkets styrs av VGU (vägar och gators utformning) och 

får inte variera i ljusstyrka. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen anser att alternativ förslag saknas. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningsrättens regler beträffande 

kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Påverkar i hänseendet ”trygghet och säkerhet”.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att framtida utbyte av 

gatubelysning kommer ske med energisnål och effektdämpande utrustning 

vilket minskar Mörbylånga kommuns kostnader för driften och underhåll av 

gatubelysning.      
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Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 

Anders Kalin,  
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§ 236 Dnr KS 2019/000592  

Anmälan av Medborgarförslag - Ändrade 
belysningstider för kommunens gatubelysning 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om ändrade belysningstider för 

kommunens gatubelysning.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 29 november 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 128/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Anders Kalin,  

Kultur- och tillväxtnämnden 
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§ 128 Dnr KS 2019/000592  

Medborgarförslag - Ändrade belysningstider för 
kommunens gatubelysning 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om ändrade belysningstider för 

kommunens gatubelysning.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 29 november 2019.    

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Riktlinjer för ersättning för onyttig 
VA-anläggning 
 



Mörbylånga kommun 

Datum 
2020-02-12 

Dnr 

KTN 44 
Sida 

2(4) 
 

 

Inledning 

Mörbylånga kommun arbetar kontinuerligt med utbyggnad av det 

kommunala VA-nätet enligt VA-planen och skapar då nya 

verksamhetsområden för VA. 

Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 

vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-

anläggning. Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har 

kommunen en skyldighet att ordna vattentjänster.  

”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 

ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 

befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses 

i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.” 

I och med skapandet av ett verksamhetsområde kan en eller flera enskilda 

VA-anläggningar bli onyttiga. Med onyttig menas att ägare inte längre 

kommer ha behov av den enskilda VA-anläggningen då kommunens VA-

anläggning tar över ansvaret. 

I 40 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, står följande om inlösen av 

enskilda anläggningar: 

”Om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar 

eller utvidgar en allmän VA-anläggning, skall huvudmannen betala skälig 

ersättning till den enskilda anläggningens ägare.” 

I samband med att Mörbylånga kommun bygger ut sitt ledningsnät gällande 

VA uppkommer frågor och ärenden angående hur existerande VA-

anläggningar som inte ägs av kommunen ska hanteras.  

Relation till lagar och andra styrdokument 

Dokumentet har kopplingar till: 

 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 

 Mörbylånga kommuns VA-plan 2014. Antagen av 

kommunfullmäktige 24 april 2015 § 26  

 ABVA 07 - Allmänna bestämmelser för användande av Mörbylånga 

kommuns vatten- och avloppsanläggning samt information till 

fastighetsägare. Antagen av kommunfullmäktige 27 april 2009 § 58 

Syfte 

Dessa riktlinjer är framtagna för att ge en enhetlig juridisk och ekonomisk 

grund för beslut om de ekonomiska ersättningar som ägare av enskilda VA-

anläggningar kan vara berättigade till.  

Syftet med riktlinjerna är att skapa ett verktyg med ett grundläggande 

ställningstagande kring den ekonomiska och rättsliga hanteringen av 

enskilda VA-anläggningar. 
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Mål och viljeinriktning 

Befintliga anläggningar som på olika sätt berörs av planerad utbyggnad av 

vatten och avloppsledningar ska hanteras på enhetliga sätt och 

ersättningsfrågor hanteras på ett rättssäkert sätt utifrån lagstiftning och 

rättspraxis. 

Grundprinciper för beräkning av ersättning 

För att ersättning ska betalas ut måste fastigheten ingå i ett av 

kommunfullmäktige fastställt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

För beräkning av ersättning tas följande med i uträkningen: 

 Nyanskaffningsvärdet för anläggningen 

 Avdrag för art, ålder och skick 

 Anläggningens nyanskaffningsvärde fastställs med exempelvis kvitto 

eller ett schablonvärde som kommunen tar fram. 

 Anläggningens ålder fastställs från anskaffningstidpunkten eller 

ibruktagandet som styrks via beslut eller tillåtelse från 

miljöavdelningen. 

 Åldersavdrag görs med 10 procent per år av anläggningens kostnad, 

beräknad från anläggandet av avloppsanläggningen till aviseringen 

av anslutningspunkten för de allmänna vattentjänsterna. 

 Om anläggningen är i sämre skick kan ytterligare avdrag göras. 

 Är anläggningen av provisorisk karaktär kan ytterligare avdrag göras. 

Nedan listas omständigheter då ersättning inte betalas ut: 

 Primitiva avloppslösningar som till exempel de med icke slutna 

system ersätts inte. 

 Ingen ersättning betalas ut för eget arbete. 

 Ingen ersättning betalas ut om den enskilda anläggningen är av 

temporär karaktär och/eller fastighetsägaren fått information om att 

utbyggnaden ska ske inom snar framtid (till exempel när 

tidsbegränsade tillstånd meddelats i avvaktan på utbyggnad). 

 Ingen ersättning betalas ut om anläggningen ägs av annan som inte 

kan ställa krav enligt vattentjänstlagen. 

 Måste vara frågan om en anordning för vattenförsörjning eller 

avlopp, ingen ersättning betalas ut för till exempel 

multrumsanläggning. 

 Ingen ersättning betalas ut för privat brunn då de inte anses bli 

onyttiga till följd av anslutning till kommunalt VA. 

Levandegöra 

Styrdokumentet kommer att läggas ut på kommunens hemsida under 

avsnittet gällande kommunalt VA och även användas i samråden med 

ägare av anläggningar som blir aktuella för inlösen eller ersättning av 

onyttigbliven anläggning. 
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Uppföljning 

Överenskommelser med ägare av anläggningar som hanteras enligt 

riktlinjerna undertecknas av båda parter och diarieförs hos kommunen. 

 

 

 



 

 
 

 
 
Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-02 
Dnr 

KTN 2020/000213 

  

 

Riktlinjer för ersättning för onyttig VA-anläggning 

Beskrivning av ärendet 

För att befintliga anläggningar som på olika sätt berörs av planerad 

utbyggnad av vatten och avloppsledningar ska hanteras på enhetliga sätt och 

ersättningsfrågor hanteras på ett rättssäkert sätt utifrån lagstiftning och 

rättspraxis lämnar Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme förslag på riktlinjer för 

ersättning för onyttig VA-anläggning.    

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för ersättning för onyttig VA-anläggning, 12 februari 2020 

Tjänsteskrivelse, 2 mars 2020       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Enligt 40 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har huvudmannen, 

vilket i Mörbylångas fall är kommunen, en skyldighet att betala skälig 

ersättning till en enskild VA-anläggnings ägare om den enskilda 

anläggningen blir onyttig när kommunen ordnar eller utvidgar den allmänna 

VA-anläggningen. Med onyttig menas att ägaren inte längre kommer ha 

behov av den enskilda VA-anläggningen då kommunens VA-anläggning tar 

över ansvaret. 

I samband med att Mörbylånga kommun bygger ut sitt ledningsnät gällande 

VA uppkommer frågor och ärenden angående hur existerande VA-

anläggningar som inte ägs av kommunen ska hanteras. 

Dessa riktlinjer är framtagna för att ge en enhetlig juridisk och ekonomisk 

grund för beslut om de ekonomiska ersättningar som ägare av enskilda VA-

anläggningar kan vara berättigade till.  

Syftet med riktlinjerna är att skapa ett verktyg med ett grundläggande 

ställningstagande kring den ekonomiska och rättsliga hanteringen av 

enskilda VA-anläggningar. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Alternativa förslag till beslut saknas. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente 2 § på ett negativt sätt. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Anta riktlinjer för ersättning av onyttig VA-anläggning.    

Jens Olsén 

Taxefinansieringschef 

Naja Magnusson 

VA-utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Taxefinansiering VA/Fjärrvärme 
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Policy för samverkan mellan socialtjänst, 
förskola/skola och fritidsgårdar  

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommuns revisorer har genom PwC granskat socialnämndens 

och utbildningsnämndens samverkan kring barn som far illa. I samband med 

revisionen har en policy för samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola 

och fritidsgårdar tagits fram.  

Beslutsunderlag 

Policy för samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola och fritidsgårdar, 

daterad den 3 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 januari 2020.  

Överväganden 

Förvaltningens förslag till policy är likalydande för både socialnämnden, 

utbildningsnämnden och kultur och tillväxtnämnden. Den innehåller 

beskrivning av verksamheternas och nämndernas uppdrag samt riktlinjer för 

samverkan, styrning och uppföljning av det främjande, förebyggande och 

åtgärdande arbetet. Policyn har diskuterats i samverkansgruppen barn och 

unga som består av nämndernas presidier och berörda verksamhetsområdes-

chefer. 

§ 2-Överväganden 

Beslutet påverkar positivt kommunens arbete med barn och ungdomar. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Policy för samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola och fritidsgårdar, 

antas. 

Ann Willsund 

Kommundirektör 

David Idermark 

Skolchef 
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Ordförande Utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Kultur och tillväxtnämnden 
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Syfte 

Enligt förvaltningslagen (2017:900) har myndigheter en skyldighet att 

samverka med varandra. Syftet med samverkan mellan verksamheterna 

socialtjänst, skola och fritidsgårdar är att åstadkomma en gemensam syn på 

uppdraget med barn och ungdomar. Fokus ska riktas mot förebyggande 

insatser. 

I ett tidigt skede ska barn och ungdomar som riskerar en ogynnsam 

utveckling uppmärksammas och därigenom ska kommunen få till stånd ett 

bra stöd och lämpliga insatser för barnet/ungdomen.  

Socialtjänstens uppdrag 

Socialtjänsten ska verka för att barn och unga växer upp under trygga 

förhållanden och är skyldiga att samverka med bland annat skola och polis 

samt ge stöd till vårdnadshavare. Socialtjänsten ska i nära samarbete med 

hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling. I uppdraget ingår att ta 

emot anmälan, inleda utredning och besluta om insatser. 

Skolans uppdrag 

Forskning visar att skolframgång är den starkast skyddande faktorn för alla 

barn. För barn som far illa kan skolan göra stor skillnad och för att kunna ge 

det bästa stödet till barn i utsatthet behöver skolor ofta samverka med de 

aktörer som är viktiga ur barnets perspektiv, till exempel socialtjänsten, 

polisen, barn- och ungdomspsykiatrin och/eller barn- och ungdoms-

habiliteringen. Det är barnets behov som styr hur stödet utformas och skolan 

har alltid ett fortsatt ansvar oavsett andra aktörers stödinsatser. Rektor 

ansvarar för att i tid identifiera och utreda vad en elev behöver för stöd. Det 

är viktigt med en nära samverkan med vårdnadshavarna och att barnet eller 

den unge ges förutsättningar att vara delaktig i de åtgärder som planeras. 

Alla som arbetar inom skolan är skyldiga enligt lag att anmäla om det finns 

misstanke om att ett barn upp till 18 år far illa eller riskerar att fara illa. 

Fritidsgårdarnas uppdrag 

Fritidsgårdarnas uppdrag är att tillvarata och främja de ungas kreativitet, 

intressen och behov. Fritidsgårdarna ska erbjuda ett varierat utbud av 

aktiviteter. Verksamheten ska präglas utav öppenhet, delaktighet, trygghet 

och tillgänglighet. I fritidsgårdens uppdrag ingår ett nära samarbete med 

skola, polis, socialtjänst och vårdnadshavare. Alla som arbetar på 

fritidsgården är skyldiga enligt lag att anmäla om det finns en misstanke om 

att barn far illa.  

Nämndernas uppdrag 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att barn och unga får det stöd, hjälp 

och den undervisning de behöver. Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets 

bästa beaktas. Berörda nämnder är socialnämnden, utbildningsnämnden och 

kultur och tillväxtnämnden. 

Om barn far illa har Socialnämnden en skyldighet att samverka med andra 

berörda aktörer både vid individärenden som vid övergripande frågor som 

rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

Utbildningsnämnden ansvarar för att alla elever ska nå kunskapsmålen och 

för att skolan har de resurser som krävs. Nämnden följer upp verksamhetens 
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förebyggande och åtgärdande arbete och ska samverka med andra nämnder 

och aktörer när så behövs.  

Kultur och tillväxtnämnden har ett ansvar att samverka med andra berörda 

nämnder och aktörer vid misstanke om att barn far illa. 

Struktur för styrning och uppföljning 

Berörda nämnder arbetar var för sig med respektive uppdrag men möts också 

i ett forum för nämndsamverkan. Det sker sex gånger per år och 

ordförandeskapet rullar mellan nämndsordförandena på årsbasis. På dessa 

möten diskuteras frågor och ämnen över ansvarsgränserna för att skapa en 

förståelse och samsyn i de problem och utmaningar som finns och vilka 

åtgärder som behöver göras.  

För att leda arbetet med samverkan samt kommunens förebyggande och 

främjande arbete för barn och ungdomar finns en styrgrupp bestående av 

socialchef, skolchef, chef för IFO samt kultur och fritidschef. Gruppen 

beslutar vilket arbete som ska utföras och av vem. Styrgruppen träffas en 

gång varje kvartal och planerar och följer upp arbetet. Gruppen rapporterar 

till nämndsamverkan ovan.  

Struktur för samverkan mellan verksamheter 

Alla verksamheter som berör barn och ungdomar har skyldighet att anmäla 

missförhållanden till socialtjänsten enligt upprättade rutiner. Varje förskola 

och skola har en utsedd kontaktperson på IFO i konsultationssyfte. Rutinen 

för SIP (Samordnad Individuell Plan) ger både skola och socialtjänst samma 

ansvar att kalla till möte för att samordna insatser med berörda parter. 

Tillfälliga arbetsinsatser/utredningar görs med olika arbetsgrupper som får 

uppdrag från styrgruppen. Uppdrag ges på avsedd blankett.  

Policydokumentets hantering 

Policydokumentet revideras i början av varje mandatperiod. 
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§ 26 Dnr UN 2020/000011  

Policy för samverkan mellan socialtjänst, förskola-/skola 
och fritidsgårdar 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommuns revisorer har genom PwC granskat socialnämndens och 

utbildningsnämndens samverkan kring barn som far illa. I samband med 

revisionen har nu policyn för samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola och 

fritidsgårdar reviderats.  

Beslutsunderlag 

Policy för samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola och fritidsgårdar, 

daterad den 3 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 januari 2020.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Policy för samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola och fritidsgårdar 

antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Socialnämnden 

Kultur- och tillväxtnämnden 
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Bidragsregler för föreningar i Mörbylånga kommun  

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av kommunstyrelsen har förvaltningen tagit fram ett nytt förslag 

på bidragsregler till ideella föreningar i Mörbylånga kommun. 

Detta förslag kompletterar det förslag som förvaltningen färdigställde och 

presenterade för Kultur- och tillväxtnämnden i augusti 2019.     

Beslutsunderlag 

Förslag till bidragsregler, daterad den 27 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Föreningar har vid tre tillfällen givits möjligheten att inkomma med 

synpunkter kring Mörbylånga kommuns bidragsregler. Dessa åsikter har 

beaktats av förvaltningen och förslagen har justerats. Senaste förslaget 

mottogs utan några invändningar och förvaltningen känner sig tillfreds med 

att detta förslag faller i linje med föreningarnas vilja. 

I det nya förslaget har förvaltningen bland annat reviderat styrdokumentet 

genom att tydliggöra kulturbidragens bedömningskriterier. Förvaltningen har 

i samband med detta tagit bort de poäng- och rangordningskriterier som 

tillämpats tidigare och istället listat några få kriterier som kommunen 

prioriterar i sin bedömning. Förvaltningen vill att det nya styrdokumentet för 

bidragsregler tydligt ska kommunicera vad förvaltningen bedömer vid 

utdelning av kulturstöd men undvika detaljerad information om hur denna 

bedömningsprocess går till. Vi anser att det nuvarande policydokumentet 

gällande bidragsreglerna är alldeles för specifikt när det gäller bedömning 

och att detta inte är relevant information att ha med i ett styrdokument för 

bidrag.  Förvaltningen planerar dock att fortsätta tillämpa poäng- och 

rangordningssystemet internt. 

Förvaltningen hoppas på att dessa nya ändringar i kulturbidragen tydliggör 

och uppmuntrar till ett mer strategiskt tänkande gällande kommunens 

kulturbidrag. Vi önskar att det möjliggör en tydligare översyn och långsiktig 

planering av vilka slags kulturområden och verksamheter som bör prioriteras 

i vår kommun.  

Utöver vad som har ändrats i det nya förslaget angående kulturbidrag 

planerar förvaltningen även att arbeta aktivt framöver med att revidera 

ansökning- och redovisningsblanketter som gäller för respektive 

kulturbidrag. Förvaltningen bedömer att dessa blanketter tydligare måste 

specificera för föreningar vad som är relevant information i en ansökan och 
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redovisning till Mörbylånga kommun. Förvaltningen vill genom dessa 

ansökningar och redovisningar bli tilldelad tydlig information från 

föreningarna om hur bidragen används för att stärka kulturlivet i kommunen. 

Ett nytt bidrag föreslås utifrån medborgarförslaget kring simskola dnr 

Barn och ungas simkunnighet är otvivelaktigt en viktig fråga för kommuner i 

allmänhet, och för en kommun med stora kuststräckor i synnerhet. 

Avsaknaden av simhall i Mörbylånga kommun gör att utbudet av simskolor 

för kommunens barn och unga är begränsat. För att uppmuntra föreningar att 

erbjuda möjligheten till simskola inom kommunens gränser föreslår vi därför 

en ny bidragsform för detta ändamål. 

Fritidsbidragen har fått ett par mindre korrigeringar och förtydliganden 

utefter svar på enkäter och dialog med Ölands idrottskrets. Förvaltningen 

föreslår också att vi tillmötesgår de önskemålen att höja bidragsnivåerna för 

föreningsägda anläggningar, och att detta görs i två steg. Till 2020 höjs 

bidraget för idrottsanläggningar och ambitionen är att kunna höja bidraget 

för samlingslokaler till 2021.Vi föreslår också att förvaltningen ges i 

uppdrag att tillsammans med Ölands idrottskrets göra en översyn av de 

schablonbidrag som ligger till grund för bidraget för föreningsägda 

idrottsanläggningar. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Alternativa förslag är i detta ärende överflödigt. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

De nya bidragsreglerna med bilagor antas och börjar gälla från och med den 

1 juli 2020.     

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Matheus Tholin 

Natur- och fritidsutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur och fritid 
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1 Allmänna bestämmelser  
 

Föreningsbidrag kan utgå till ideella föreningar i Mörbylånga kommun vars 

verksamhet kommer invånarna till gagn. Föreningen som söker bidrag ska 

vara öppen för alla och ha stadgar som antagits av föreningens årsmöte, föra 

medlemsförteckning, ha egen styrelse och kassaförvaltning. Föreningsbidrag 

kan inte utgå till stiftelser, företag, privatpersoner eller ekonomiska 

föreningar. Bidragens storlek är beroende av den budget kommunfullmäktige 

årligen beviljar för kultur- och fritidsverksamhet.  

 

Ansökan och redovisning 

Kommunförvaltningen tillhandahåller ansökningsblanketter och 

redovisningsblanketter på kommunens hemsida. För sent inkommen ansökan 

behandlas ej och kan inte beviljas stöd. Ansökningstiden framgår av villkor 

för respektive bidragsform som finns att hitta längre ner i detta dokument.  

Förening som beviljas stöd är skyldig att redovisa stödet inom utsatt tid, på 

rätt blankett samt ställa sina räkenskaps- och revisionshandlingar till 

förfogande för granskning på så sätt som kommunen beslutar. Föreningen är 

skyldig att lämna kommunen sådan insyn i verksamheten att förvaltningen 

kan kontrollera om bidraget använts på det sätt som avses i ansökan. 

 
 
1.1 Jämställdhet 

Mörbylånga kommun arbetar för ett inkluderande föreningsliv där det finns 

plats för alla. Föreningars arbete för att bli en mer inkluderande förening ska 

behandlas vid årsmötet och redovisas i verksamhetsberättelsen.  

Könsuppdelad statistik är ett nödvändigt redskap för att med säkerhet kunna 

veta hur aktiviteter, arrangemang och lokaler utnyttjas av flickor, pojkar, 

män och kvinnor och ska därför också redovisas i verksamhetsberättelsen.   

 

 

1.2 Drogförebyggande arbete  

Som ett led i kommunens arbete mot användande av droger (snus, tobak, 

alkohol samt narkotika) är det ett krav att föreningen ska ha en av årsmötet 

antagen drogpolicy. Föreningen väljer själv hur denna drogpolicy ska 

utformas men det ska tydligt framgå hur föreningen arbetar för att motverka 

användningen av droger samt hur föreningen ska agera vid eventuella avsteg 

från policyn. För att detta arbete inte ska avstanna ska föreningen årligen 

behandla drogpolicyn vid sina årsmötesförhandlingar och vid behov 

genomföra ändringar i policyn.  
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2 Fritidsbidrag till föreningar med barn och 
ungdomsverksamhet  

 

 

Vilka kan få stöd?  

Bidrag utgår till ideella föreningar i Mörbylånga Kommun som under 

demokratiska former ger barn och ungdomar en verksamhet anpassad till 

deras ålder, som syftar till att stimulera medlemmarnas egen aktivitet och 

personlighetsutveckling, lär dem ta hänsyn till andra, att känna och pröva sitt 

ansvar för sig själv och sin förening och som förmedlar värdet av det 

demokratiska samhällets principer. Föreningen ska vara ansluten till en 

riksorganisation som är berättigad till statsbidrag för sin centrala verksamhet. 

Föreningen ska ha en av årsmötet antagen policy för 

alkohol/tobak/doping/droger/spel. Detta gäller bidragen 2.1 – 2.4.  

 

Säker & Trygg förening  

Mörbylånga kommun i samverkan med RF-SISU Småland uppmuntrar 

föreningar att delta i projektet Säker & Trygg Förening.  

 

2.1 Aktivitetsstöd  

Vilka kan få stöd? 

Lokalt aktivitetsstöd utgår till åldersgruppen 5-25 år och avser att 

komplettera det statliga lokala aktivitetsstödet baserat på antalet 

sammankomster i föreningen. Det statliga lokala aktivitetsstödet utgår till 

åldersgruppen 7 – 25 år. Aktiviteter i åldersgruppen 5 – 6 år redovisas 

separat till kommunen. Sammankomsterna ska uppfylla alla de krav som 

gäller för erhållande av statligt aktivitetsstöd. 

 

Hur fördelas stödet?  

Bidraget betalas ut per sammankomst och bidragets storlek beslutas årligen i 

samband med fastställande av kommunens budget. Aktiviteter för 

funktionsnedsatta ger ett större aktivitetsstöd. 

För aktuella bidragsbelopp, se Bilaga 1. 

 

När ska ansökan ske? 

Ansökan görs samtidigt med den statliga ansökan den 25 februari respektive 

den 25 augusti och bidraget utbetalas senast 2 månader efter sista 

ansökningsdatum.   

 

2.2 Hyresbidrag och subventionerad hyra  

Hyresbidrag 

Vilka kan få stödet? 

Ideella föreningar som hyr icke-kommunal anläggning för 

bidragsberättigade sammankomster har möjlighet att söka hyresbidrag. 

För att få hyresbidrag måste sammankomsten vara rapporterad och godkänd 

för lokalt aktivitetsstöd (se 2.1). Bidrag utgår endast när man hyr lokaler 

inom Mörbylånga och Borgholms kommun. 
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Hur fördelas stödet? 

Vid hyra av lokal eller anläggning betalar respektive förening hyra till 

lokalägaren och kan sedan motta maximalt 50% av hyreskostnaden i bidrag. 

Se bilaga 1. 

När ska ansökan ske? 

Föreningen ansöker om hyresbidrag två gånger om året, den 25 februari 

respektive 25 augusti.  

 

Subvention av lokalhyra  

Vilka kan få stödet? 

Ideella föreningar i Mörbylånga kommun har möjlighet att motta 

subventionerade hyror i kommunala lokaler enligt vad som anges i 

kommunens taxor och avgifter. För att få maximalt subventionerad hyra 

måste sammankomsten uppfylla kraven för lokalt aktivitetsstöd. 

Subventionens storlek varierar beroende på ålder på aktuell träningsgrupp.  

 

2.3 Ledarutbildningsstöd 

 Vilka kan få stödet? 
Stödet utgår för deltagande i extern ungdomsledarutbildning. Kursen ska 

omfatta minst 4 studietimmar. Nedersta åldersgräns för kursdeltagare är 13 

år. Kursprogram, kursintyg och fakturakopia ska bifogas ansökan. 

 

Hur fördelas stödet? 

Bidrag utgår per kurstillfälle och deltagare, se bilaga 1 

 

När ska ansökan ske? 

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast två månader efter 

genomgången kurs.  
 

2.4 Stöd till föreningsägda anläggningar 

 Vilka kan få stödet?  
Bidrag utgår till ideell förening som bedriver regelbunden verksamhet bland 

barn och ungdom i åldern 5-25 år samt redovisar minst 10 

sammankomster/år enligt villkoren för aktivitetsstöd (se 2.1). Anläggningar 

som nyttjas till färre än tio godkända aktiviteter per år är ej berättigad bidrag. 
 

Hur fördelas stödet?  

För drift och underhåll av föreningsägda anläggningar utgår ett 

schablonbidrag, se bilaga 2. Beloppen prövas årligen i samband med att 

kommunens budget fastställs. Bidraget är maximerat i relation till antalet 

aktiva medlemmar i åldern 5-25 år.  

 

När ska ansökan ske?  
Ansökan sker senast 25 augusti året innan bidraget betalas ut.  
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3 Kulturbidrag 

 

3.1 Stöd till kulturarrangemang  

Vad menas med kulturarrangemang? 
Med kulturarrangemang menas exempelvis en konsert, en workshop, en 

föreläsning, en föreställning, en utställning eller något annat som spelas eller 

visas för publik.  

 

Vid bedömning prioriterar Mörbylånga kommun kulturarrangemang som: 

- Riktar sig till målgruppen barn och unga  

- Bidrar med nyskapande och utvecklande innehåll som kompletterar 

kommunens kulturliv 

- Genomförs av professionella utövare  

- Bidrar till en jämn spridning av aktiviteter i kommunen året om 

 

Det är även viktigt att arrangemanget har god tillgänglighet och tar hänsyn 

till olika funktionsvariationer i sin planering och utförande.  

Stöd till helgaktiviteter som till exempel midsommarfirande beviljas bara i 

undantagsfall. Stöd till arrangemang betalas inte ut till investeringar av olika 

slag.  

 

Aktuell information om beviljat maxbelopp för stöd till kulturarrangemang 

hittar du i Bilaga 1. 

 

Grundkriterier:  

• Arrangemanget ska komma invånarna i Mörbylånga kommun till gagn och 

vara öppet för allmänheten  

• Ansökan har inkommit senast tre veckor innan arrangemanget genomförs, 

med en korrekt ifylld ansökningsblankett  

• Förening som tidigare beviljats stöd från Mörbylånga kommun har 

redovisat sina tidigare genomförda arrangemang och projekt på ett korrekt 

sätt.  

• Förening som söker bidrag ska aktivt arbeta med jämställdhet, 

tillgänglighet och drogförebyggande arbete.  

 

Ansökan  
Stöd till kulturarrangemang kan sökas när som helst under året. Blankett 

finns på Mörbylånga kommuns hemsida, normal handläggningstid är cirka 

tre veckor.  

 

Redovisning  
Efter genomfört arrangemang redovisas stödet till kommunen inom två 

månader. Redovisningsblankett finns på Mörbylånga kommuns hemsida. 

Eftersom könsuppdelad statistik är ett nödvändigt redskap för att med 

säkerhet kunna veta hur aktiviteter, arrangemang och lokaler utnyttjas av 

flickor, pojkar, män och kvinnor så ska detta också redovisas.  
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3.2 Stöd till kulturprojekt 

Vad menas med kulturprojekt?  
Med kulturprojekt menas en avgränsad verksamhet med start, förlopp och 

slut. Ett projekt ska ha ett mål. Stödet är till för projekt inom kulturområden 

såsom ordets, scenens, bildens, tonens och kulturarvets. Stödet ska inspirera 

till så varierade aktiviteter som möjligt och ger föreningar möjlighet till 

utveckling inom kulturområdet.  

Vid bedömning prioriterar Mörbylånga kommun kulturprojekt som: 

- Bedriver verksamhet för målgruppen barn och unga 

- Arbetar aktivt för att nå och inkludera nya grupper  

- Samverkar med andra aktörer i kommunen 

- Bidrar med nyskapande och utvecklande innehåll som 

kompletterar kommunens kulturliv 

- Främjar professionell kulturverksamhet av hög kvalitet 

Ansökan  
Ansökan ska ske senast 15 november året innan stödet betalas ut. För sent 

inkommen ansökan beviljas ej. I ansökan ska ingå verksamhetsberättelse, 

revisionsberättelse, balansräkning och resultaträkning för senaste året, samt 

budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Har föreningen 

verksamhet som riktar sig mot barn och ungdomar ska även alkohol och 

drogpolicy bifogas.  

Förening som söker stöd till kulturprojekt från kommunen ska också söka 

kompletterande ekonomiskt stöd, till exempel via andra stödformer eller 

samverkan med andra organisationer. Syftet med stödet är att stötta projekt. 

Aktuell information om beviljat maxbelopp för stöd till kulturprojekt hittar 

du i Bilaga 1. 

 

Grundkriterier  
• Projektet ska komma allmänheten i Mörbylånga kommun till gagn.  

• Ansökan för stöd för kulturprojekt har inkommit inom utsatt tid med en 

korrekt ifylld ansökningsblankett.   

• Förening som tidigare beviljats stöd från Mörbylånga kommun har 

redovisat sina tidigare genomförda arrangemang och projekt på ett korrekt 

sätt.  

• Förening som söker bidrag ska aktivt arbeta med jämställdhet, 

tillgänglighet och drogförebyggande arbete.  

 

Redovisning  
Projektet redovisas på blanketten som finns på Mörbylånga kommuns 

hemsida senast 31 dec samma år som bidraget delas ut. Eftersom 

könsuppdelad statistik är ett nödvändigt redskap för att med säkerhet kunna 

veta hur aktiviteter, arrangemang och lokaler utnyttjas av flickor, pojkar, 

män och kvinnor så ska detta också redovisas. 

 

 

 

 

 



Mörbylånga kommun 

Datum 
2020-02-27 

Dnr 

KTN 2019/000274 
Sida 

8(16) 
 

 

3.3 Stöd till verksamhet inom kulturområdet  

 Vad menas med verksamhet inom kulturområdet?  
Meningen med stödformen är att stödja långsiktig kulturell och konstnärlig 

verksamhet som vänder sig till allmänheten. Stöd till verksamhet inom 

kulturområdet är till för stabila föreningar som har varit verksamma i 

Mörbylånga kommun under minst 2 år och som bedöms ge kommunens 

medborgare kultur av kvalitet. Verksamheten ska ske inom kulturområden 

såsom ordets, scenens, bildens, tonens och kulturarvets.  

Vid bedömning prioriterar Mörbylånga kommun kulturverksamhet som: 

- Riktar sig till målgruppen barn och unga.  

- Arbetar aktivt för att inkludera nya grupper i sin verksamhet 

- Bidrar med nyskapande och utvecklande innehåll som 

kompletterar kommunens kulturliv 

- Främjar professionell kulturverksamhet av hög kvalitet 

Ansökan 
Ansökan ska ske senast 15 november året innan stödet betalas ut. För sent 

inkommen ansökan beviljas ej. Förening som söker stöd för sin verksamhet 

från kommunen ska också ansöka om kompletterande ekonomiskt stöd, till 

exempel via andra stödformer eller samverkan med andra organisationer.  

Aktuell information om beviljat maxbelopp för verksamhet inom 

kulturområdet hittar du i Bilaga 1. 

 

Grundkriterier  
• Verksamheten ska komma allmänheten i Mörbylånga kommun till gagn.  

 

• Ansökan för stöd till verksamhet inom kulturområdet har inkommit inom 

utsatt tid med en korrekt ifylld ansökningsblankett.  

• Förening som tidigare beviljats stöd från Mörbylånga kommun har 

redovisat sina tidigare genomförda arrangemang, projekt och verksamheter 

på ett korrekt sätt. 

 

• Förening som söker bidrag ska aktivt arbeta med jämställdhet, 

tillgänglighet och drogförebyggande arbete.  

 

Redovisning  
Verksamhetstödet redovisas genom att följande bilagor bifogas ansökan om 

verksamhetsstöd: verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, balansräkning 

och resultaträkning för senaste året samt budget och verksamhetsplan för 

kommande verksamhetsår. Har föreningen verksamhet som riktar sig mot 

barn och ungdomar ska även en drogpolicy bifogas. Eftersom könsuppdelad 

statistik är ett nödvändigt redskap för att med säkerhet kunna veta hur 

aktiviteter, arrangemang och lokaler utnyttjas av flickor, pojkar, män och 

kvinnor så ska detta också redovisas. 
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3.4 Projektstöd till hembygdsföreningar  

Vilka projekt kan få stöd?  
Projektstöd är till för enskilda projekt inom hembygdsföreningar med ett 

tydligt mål, start, förlopp och avslut. Projektet kan exempelvis handla om 

utveckling av verksamheten genom utgivning av hembygdslitteratur eller ett 

samarrangemang med andra föreningar. Hembygdsföreningar som söker 

projektstöd från kommunen ska också ansöka om kompletterande 

ekonomiskt stöd, till exempel via andra stödformer eller samverkan med 

andra organisationer. Det är viktigt att arrangemang och aktiviteter som 

anordnas inom projektet har god tillgänglighet.  

Mörbylånga kommun prioriterar specifikt projekt som:  

- Riktar sig till målgruppen barn och unga  

- Arbetar aktivt för att nå och inkludera nya grupper  

- Samverkar med andra aktörer i kommunen 

- Bidrar med nyskapande och utvecklande innehåll som lyfter 

hembygdsföreningens arbete 

- Involverar professionell kompetens  

Ansökan 
Ansökan ska ske senast 15 november året innan bidraget betalas ut. För sent 

inkommen ansökan beviljas ej.  

Aktuell information om beviljat maxbelopp för projektstöd till 

hembygdsföreningar hittar du i Bilaga 1. 

 

Grundkriterier  
• Projektet ska komma allmänheten i Mörbylånga kommun till gagn.  

• Ansökan för stöd har inkommit inom utsatt tid med en korrekt ifylld 

ansökningsblankett.  

• Förening som tidigare beviljats stöd från Mörbylånga kommun har 

redovisat sina tidigare genomförda arrangemang och projekt på ett korrekt 

sätt.  

 

Redovisning  
Projektet redovisas på blankett som finns på Mörbylånga kommuns hemsida 

senast 31 dec samma år som bidraget delas ut. Eftersom könsuppdelad 

statistik är ett nödvändigt redskap för att med säkerhet kunna veta hur 

aktiviteter, arrangemang och lokaler utnyttjas av flickor, pojkar, män och 

kvinnor så ska detta också redovisas. 
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3.5 Ungt kulturbidrag 

Vilka kan få stöd? 
Ungt kulturbidrag är till för att stötta och realisera kulturprojekt drivna av 

barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av barn och ungdomar upp till 25 år 

som är skrivna i Mörbylånga kommun. Den ungdom som söker bidraget ska 

själv genomföra projektet. 

Aktuell information om beviljat maxbelopp för ungt kulturbidrag hittar du i 

Bilaga 1. 

 

Vad krävs för att få stöd?  
• Att projektet sker någonstans i Mörbylånga kommun  

• Att projektet är öppet för andra unga som vill ta del av projektet.  

• Att den sökande skriver en projektplan och har ett möte med kommunens 

kultursektor.  

 

Utbetalning och redovisning  
Ungt kulturbidrag kan sökas fortlöpande under året, normal 

handläggningstid är tre veckor. Mörbylånga kommun betalar projektets 

fakturor upp till det beviljade beloppet. Enklare redovisning görs efter 

genomfört projekt.  
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4 Övriga bidrag 

  

4.1 Stöd till föreningsägda samlingslokaler  

Vilka kan få stödet? 

Med samlingslokal anses lokal som drivs av ideell förening och är öppen och 

tillgänglig för föreningars och privatpersoners verksamheter såsom möten, 

sammankomster, studier, kultur- och fritidsaktiviteter, fester och liknande. 

Vid ansökan skall yta anges för den del av byggnaden som används som 

samlingslokal. Antal interna och externa sammankomster som skett under 

senaste verksamhetsåret ska också redovisas i ansökan. 
 

Hur fördelas stödet? 

För drift och underhåll av föreningsägda samlingslokaler utgår ett 

schablonbidrag, se bilaga 1. Driftbidraget är relaterat till ytan på 

samlingslokalerna.  
 

När ska ansökan ske? 

Ansökan ska vara Mörbylånga kommun tillhanda senast 25 augusti året 

innan bidraget betalas ut. 

4.2 Stöd för anslutning av fiberbredband 

Vilka kan få stöd?  

Bygdegårdsförening, hembygdsförening, idrottsförening, Folkets Hus-

förening och andra ideella föreningar. Förutsättningen för att erhålla bidrag 

är att föreningen äger fastigheten och upplåter lokalen till andra som har 

behov av en lokal för olika sammankomster (se bidrag 4.1).  

Hur fördelas stödet? 

Ansökan om bidrag behandlas löpande. Bidraget kan uppgå till maximalt 15 

000 kronor och utbetalas mot uppvisande av faktura. 

 

När ska ansökan ske? 

Ansökan görs innan projektets genomförande och slutredovisning sker senast 

tre månader efter genomförande. Till ansökan bifogas offert på 

anslutningskostnader samt föreningens senaste ekonomiska redovisning.  

 

4.3 Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 

Ändamål  
Bidraget skall ge ekonomiskt stöd till föreningar som vill investera i 

anläggningar som bedöms angelägna för kommunens föreningsliv.  

 

Vilka kan få stöd?  

Förening som söker investeringsbidrag ska vara berättigad till 

föreningsbidrag eller driva en allmän samlingslokal.  

Projektet kan påbörjas under ansökningsåret, men ett påbörjat projekt är inte 

garanterat kommunalt bidrag. Föreningarna ska även söka bidrag från 
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Allmänna Arvsfonden, Boverket, Riksidrottsförbundets eller liknande 

bidrags- eller lånegivande myndigheter.  

 

Vid fördelning av investeringsbidraget prioriteras ansökningar som 

tillgodoser:  

• Kommunens behov av föreningsanläggning för området barn- och 

ungdomsverksamhet.  

• Allmänhetens behov av föreningsanläggning i området.  

• Föreningens interna behov av nyanläggning eller utökning av 

verksamhetsytor. Som grund för bedömning är föreningens aktivitetsnivå 

och antalet medlemmar i åldern 5 – 25 år viktiga.  

• Tillgänglighet och energieffektivisering.  

Anläggningen eller lokalen, för vilken investeringsbidraget mottas av, får 

inte inom 10 år överlåtas, försäljas eller verksamhetsmässigt förändras utan 

kommunens medgivande. Vid eventuella förändringar av äganderätt eller 

användning av anläggningen skall återbetalning av beviljat 

investeringsbidrag prövas av kommunen.  

 

Bidragets storlek  

Bidraget utgår med högst 30 % och maximalt 150 000 kr av godkända 

bruttokostnader, efter kultur- och tillväxtnämndens prövning för ny-,till- 

eller ombyggnad. Värdet av ideell arbetsinsats räknas med 200 kr per 

beräknad ideellt utförd arbetstimme.  

Bidrag kan även beviljas till större maskinanskaffning, reparation och åtgärd 

föranledd av oförutsedd händelse eller av en myndighets lagstiftning. 

Bidrag beviljas inte för investeringsobjekt som är färdigställda.  

 

Krav  

Ansökan skall innehålla följande uppgifter:  

• Motiv till föreslagen åtgärd  

• Statistik om medlemmar, sammankomster med mera  

• Ritningar eller beskrivning av projektet  

• Kostnadsberäkning av projektet  

• Plan för finansiering  

• Driftkalkyl  

• Genomförda ansökningar till andra bidragsgivare  

• Kopia på lagfart eller långfristigt hyresavtal  

• Kopia på hyresavtal där föreningen inte har lagfart  

• Kopia på ansökan om bidrag till Riksidrottsförbundet med flera  

När ska ansökan ske? 

Ansökan skall vara inkommen senast 15 november.  

Fördelningen av investeringsbidrag sker årligen och beslut meddelas senast 

15 januari. 

 

Utbetalning och redovisning  

Utbetalning sker efter redovisning och slutbesiktning då investeringen är 

klar, dock senast två år efter beslut.  
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4.4 Stöd till Studieförbund  

Bidragets syfte 
Mörbylånga kommuns stöd till studieförbunden syftar till att ge dessa 

möjlighet att utifrån respektive studieförbunds idémässiga förändring i 

demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet 

av god kvalitet i kommunen: 

att genom sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet; 

att stimulera intresset för nya kunskapsområden och stödja folkligt 

förankrad bildnings- och kulturverksamhet; 

att stärka människors möjligheter att i samverkan påverka och förändra sina 

egna livsvillkor och samhällets utveckling i enlighet med sina värderingar 

och ideal; 

att bidra till en utjämning av bildningsklyftorna i samhället; 

att särskilt uppmärksamma och aktivera grupper, som av olika skäl har 

begränsade möjligheter att delta i studier och kulturverksamhet, samt barn 

och ungdom; 

att främja särarten i den egna kommunens kulturverksamhet enligt de av 

kommunen antagna kulturmålen; 

att en förutsättning för kommunalt stöd till studieorganisationerna är att 

verksamheten medverkar till att bredda kulturintresset och att den når och 

engagerar många människor från olika grupper och med omfattande 

geografisk spridning i kommunen. 

 

Den verksamhet som bedrivs inom folkbildningen skall både till form och 

arbetssätt skilja sig från utbildning inom det offentliga skolväsendet och 

högskolan. 

Bidragen från kommunen får inte användas till verksamhet med 

kommersiellt syfte eller uppdragsutbildning. 

 

Förutsättningar för bidraget 
Kommunbidraget utgår till inom kommunen verksamma studieförbund, vars 

centrala organisation och verksamhet har godkänts för statsbidrag av 

Folkbildningsrådet. 

Kommunen kan ompröva utgående bidrag om verksamheten upphört eller 

om avsevärda förändringar skett. 

 

Fördelning av bidraget 
Av det anslag som årligen avsätts till studieförbundens verksamhet fördelas 

bidraget enligt följande: 

Grundbidrag: 70 % av verksamhetsbidraget fördelas efter relativ andel av 

det senaste verksamhetsårets totala kommunala bidrag. 

Volymbidrag: 30 % av verksamhetsbidraget fördelas i förhållande till 

antalet deltagartimmar. 

 

Samspel – dialog 

Kommunen kallar studieförbunden till överläggning en gång per år i 

samband med kommunens budgetarbete. Vid dessa träffar diskuteras 

folkbildningsarbetet, rent allmänt och samspel och samarbete mellan 

folkbildning och övrig kulturverksamhet i kommunen. 
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Vid dessa överläggningar uppmärksammas Folkbildningsrådets uppföljning 

och utvärdering av studieförbundens verksamhet. 

 

Redovisning av verksamheten 
Redovisning, verksamhets- och revisionsberättelse för avslutat 

verksamhetsår skall lämnas senast den 30 april. 

Redovisningen undertecknas av avdelningens ordförande och revisorer. 

För avdelning med verksamhet i flera kommuner gäller, att handlingarna 

skall vara så utformade att verksamheten i kommunen klart kan urskiljas. 

 

Utbetalning av verksamhetsbidrag 
Grundbidraget utbetalas i januari och volymbidraget i juni efter inlämnad 

redovisning. 

 

Bestämmelser angående kontroll 
Bidragsmottagande studieförbund har skyldighet att ställa sina räkenskaper 

och redovisningshandlingar till förfogande på så sätt som kommunen 

bestämmer. 

 

4.5 Bidrag för simskola 

Vilka kan få stödet? 

Bidrag utgår till ideell förening som uppfyller de krav som finns i allmänna 

bestämmelser.  

Simskolan ska arrangeras i Mörbylånga kommun och vara öppen för alla att 

anmäla sig till.  

Simskolan ska ha minst tio deltagare och innefatta minst tio lektionstillfällen för 

varje barn.  

Arrangerande förening kan vara en förening skriven i annan kommun. 

Simskoleverksamheten ska ledas av simlärare utbildade av SLS eller Svenska 

Simförbundet 

Ansvarig ledare, på plats, ska vara minst 18 år. 

 

Hur fördelas stödet? 

En fast ersättning utgår med maximalt 5 000 kr per simskola. 

 

När ska ansökan ske? 

Ansökan sker årligen senast 25 augusti efter avslutad simskola via Mörbylånga 

kommuns e-tjänst för bidrag.  
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Bilagor till Mörbylånga kommuns bidragsregler 

 

Bilaga 1 – Gällande bidragsnivåer 

Bidragstyp Bidragsnivå 

Aktivitetsstöd 5-25 år 50 kr/aktivitetstillfälle 

Aktivitetsstöd funktionsnedsatta 75 kr/aktivitetstillfälle 

Subvention av hyra Enligt fastställda taxor 

Ledarutbildningsbidrag 25% av kostnad, max 2 000 kr/kurstillfälle 

Hyresbidrag (icke-kommunal lokal) 50% dock max 325 kr i bidrag/hyrestillfälle 

Stöd till föreningsägda anläggningar Maximalt 660 kr/medlem i åldern 5-25 år 

Investeringsbidrag 30% av kostnaden, max 150 000 kr 

Stöd till föreningsägda samlingslokaler 10 000 kr + 75 kr/kvm 

Fiberanslutning 50% av kostnad, maxbelopp 15 000 kr 

Bidrag till simskola 5 000 kr/simskola 

Arrangemangsstöd                             Maxbelopp 10 000 kr per förening/år 

Förlusttäckningsstöd Maxbelopp 10 000 kr per förening/år 

Ekonomiskt stöd till kulturprojekt Maxbelopp 70 000 kr per förening/år 

Projektstöd till Hembygdsföreningar Maxbelopp 40 000 kr per förening/år 

Ekonomiskt stöd till kulturverksamhet Maxbelopp 100 000 kr per förening/år 
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Bilaga 2 - Schablonbidrag till föreningsägda anläggningar  

För drift och underhåll av föreningsägda anläggningar för barn- och ungdomsverksamhet utgår 

följande schablonbidrag. Beloppen prövas årligen i samband med fastställande av kommunens 

budget. Driftbidraget till anläggningar är relaterat till antalet aktiva medlemmar i 

bidragsberättigad ålder och är maximerat till 660 kronor per aktiv medlem i åldern 5-25 år. En 

aktiv medlem deltar i minst 10 aktiviteter per år. 

 
Anläggningstyper 

 

Fotbollsplaner Bidrag 

Tävlingsplan, gräs min 100x60 m 28 600 kr 

Träningsplan, gräs eller grus min 100x60 m 14 300 kr 

7-mannaplan 14 300 kr 

Tennisplaner  

Tennisbana, en-tout-cas 2 860 kr 

Tennisbana, asfalt  1 150 kr 

Ridanläggning  

Ridhus, manege (kvm) 62 kr 

Ridning, paddock, mindre grusplan (kvm) 4,50 kr 

Ridstiga, löpmeter 4,50 kr 

Stallplats + kostnad för foder till hästar i ridskoleverksamhet 4 290 kr 

Övriga anläggningar  

Boulebana 715 kr 

Arnevallen (politiskt beslut 2007) 68 640 kr 

Scoutstuga (politiskt beslut 2007) 25 154 kr 

Lokaler  

Omklädningsbyggnad  

 - Åretruntanvändning (kvm) 165 kr 

 - Sommaranvändning (kvm) 57 kr 

Klubblokal/verksamhetslokal  

 - Åretruntanvändning (kvm) 100 kr 

 - Sommaranvändning (kvm) 43 kr 

Övriga lokaler, kompl. utrymme (kvm) 28,50 kr 

Elbelysning  

Fotbollsplan 2 145 kr 

Träningsanläggning (yta motsv. fotboll) 2 145 kr 

Tennisbana (eller motsvarande yta) 430 kr 

Skjutbana  

Gevär - grundbidrag 2 860 kr 

Gevär - antal ställ 143 kr 

Pistol - grundbidrag 1 140 kr 

Pistol - antal ställ 143 kr 

Skeet, trap, viltmål 1 430 kr 

Älgbana 2 860 kr 

Harbana 286 kr 
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Taxa för uthyrning av kommunala idrottsanläggningar 
och samlingslokaler  

Beskrivning av ärendet 

I samband med uppdraget att göra en översyn av Mörbylånga kommuns 

bidragsregler för kultur- och fritidsföreningar är det nödvändigt att införa 

nya taxor för uthyrning av kommunala idrottsanläggningar och 

samlingslokaler.     

Beslutsunderlag 

Jämförelse av taxor i angränsande kommuner. 

Förslag till hyrestaxor för idrottsanläggningar och samlingslokaler i 

Mörbylånga kommun, daterad den 27 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Att hyra lokal för sin verksamhet kan för många ideella föreningar vara en 

betydande kostnad. Det faller sig naturligt att kommunen subventionerar 

hyran kraftigt för vissa målgrupper. 

I Mörbylånga kommuns fall har fokus lagts på föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet samt pensionärs- och handikappföreningar. Detta är tre 

viktiga målgrupper där en stöttning från kommunen känns naturlig. 

Det nya förslaget till taxor innebär att hyran för föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet sänks med ungefär 50 % på samtliga lokaler i och med 

att hyresbidraget slopas i det nya förslaget kring bidragen. 

Det görs också en tydligare kategorisering både vad gäller lokaltyper och 

taxenivåer. 

I de fall det finns äldre avtal med föreningar gällande hyror slutar dessa att 

gälla och måste således omförhandlas. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Beslut att avslå förändrad taxa. 

I förslaget till nya taxor subventioneras barn- och ungdomsverksamhet samt 

pensionärs- och handikappföreningar mer. Utan förändrade taxor kan 

förslaget om bidragsregler påverkas då det utgår från att taxorna ändras.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 
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Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att de föreslagna taxorna börjar gälla från 2020-07-01.     

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Matheus Tholin 

Natur- och fritidsutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur och fritid 
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LOKAL Förening Barn/ungdomsverksamhet (upp till 25 år)och pensionärsförening Förening Vuxen

Mörbylånga Förslag Borgholm Mönsterås Kalmar Mörbylånga Förslag Borgholm Mönsterås Kalmar

Torslundahallen 60 (30) 30 95 (44,50) 62 44 150 150 95 62 220

Färjehallen 60 (30) 30 95 (44,50) 62 44 150 150 95 62 220

Skansenhallen 60 (30) 30 95 (44,50) 62 44 150 150 95 62 220

Färjestadens Sporthall 60 (30) 30 95 (44,50) 62 30 125 125 95 62 190

Gårdby Sporthall 60 (30) 30 95 (44,50) 62 30 100 125 95 62 190

Alunhallen 65 (32,50) 25 60 (30) 35 20 65 70 60 35 100

Glömmingehallen 65 (32,50) 25 60 (30) 35 20 65 70 60 35 100

Konstgräsplanen hela 60 (30) 50 60 (30) 221 60 300 300 300 (150) 221 300

Konstgräs halva 30 (15) 25 30 (15) 110 35 150 150 150 (75) 110 175

Ladan, per gång 540 400 540 750

Ladan, per timme 15 25 100

Skogsbygården, per gång 560 400 560 600

Skogsbygården, per timme 100 (50) 25 100(50) 100

Trossen 50 25 50 75

Vindöga 50 25 50 75

Sammanträdesrum Färjehallen 50 25 50 75

Köket Färjehallen 50 25 50 50

Taxorna för Borgholm, Mönsterås och Kalmar är för motsvarande typ av hall i respektive kommun

*) I Kalmar räknas gruppen som vuxen när de spelar i seniorserie. Dvs om man är anmäld till en serie där åldern är över 18 år. I Mörbylånga och Borgholm räknas gruppen som vuxen endast om färre än tre är under 26 år.

I princip innebär det att alla seniorlag i Mörbylånga och Borgholm betalar ungdomstaxa samt dessutom är berättigade till hyresbidrag på 50%. 

I Borgholm betalar dock seniorlag vuxentaxa på konstgräs.

OBS! I Kalmar o Mönsterås betalas inget hyresbidrag ut.

Rödmarkerade taxor är i Mörbylånga och Borgholm berättigade till hyresbidrag. Inom parentes anges taxa efter hyresbidrag.

Beloppen är angivna i kr/tim



Privat/företag Förening annan kommun barn/ungdom Förening annan kommun vuxen

Mörbylånga Förslag Borgholm Mönsterås Kalmar Mörbylånga Förslag Borgholm Kalmar Mörbylånga Förslag Borgholm Kalmar

150 200 190 169 440 120 150 190 220 300 200 190 440

150 200 190 169 440 120 150 190 220 300 200 190 440

150 200 190 169 440 120 150 190 220 300 200 190 440

125 175 190 169 380 120 125 190 190 250 175 190 380

100 175 190 169 380 120 125 190 190 200 175 190 380

65 100 78 200 130 70 100 130 100 200

65 100 78 200 130 70 100 130 100 200

600 600 600 120 300 600 300 600 600 600 600

300 300 300 60 150 175 300 300 300

2000 2500 750 2500

200 100 200

560 750 600 750

150 100 150

50 100 50 75 50 100

50 100 50 75 50 100

50 100 50 75 50 100

- - -

*) I Kalmar räknas gruppen som vuxen när de spelar i seniorserie. Dvs om man är anmäld till en serie där åldern är över 18 år. I Mörbylånga och Borgholm räknas gruppen som vuxen endast om färre än tre är under 26 år.
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Diarienummer Ankomstdatum Beskrivning Ansvarig/Kommentar 

2020/000167 2018-08-16 Medborgarförslag - Mörkläggningsrullgardiner i 
samlingslokalen Ladan för att förhindra skador 

Matheus Tholin 

2020/000009 2019-11-29 Medborgarförslag - Ändrade belysningstider för kommunens 
gatubelysning 

Per Gustafsson 

2020/000008 2019-11-27 Medborgarförslag - Öka trafiksäkerheten på Skogsgatan i 
Färjestaden 

Per Gustafsson 

2019/000691 2019-10-29 Medborgarförslag - Rastgård för hundar i Algutsrum Per Gustafsson 

2019/000690 2019-10-22 Medborgarförslag - Hundrastgård i Algutsrum Per Gustafsson 

2019/000689 2019-10-14 Medborgarförslag - Belysning av gång- och cykelväg från 
Ölandsbrofästet till Aledal 

Per Gustafsson 

2019/000688 2019-10-14 Medborgarförslag -  Hundrastgård i Södra Möckleby Per Gustafsson 

2019/000541 2019-10-07 Medborgarförslag - Placering av Kronans babordssida Annika Nerfont Zadig 

2019/000540 2019-09-13 Medborgarförslag - Ett kommunalt Samhall Lena Sjögren 

2019/000539 2019-10-02 Medborgarförslag - Subventionera KLT:s månadskort för buss i 
likhet med Kalmar kommun 

Eve-Linn Nilsson 

2019/000538 2019-09-11 Medborgarförslag - Subventionera KLT:s 30-dagars 
pendlarbusskort mellan Färjestaden och Kalmar 

Eve-Linn Nilsson 

2019/000502 2019-08-19 Medborgarförslag - Via "app" få reda på vilket vatten som går 
ut i ledningarna 

Jens Olsén 

2019/000193 
 

2019-03-05 Medborgarförslag - Gör Kamerala Villan till ett betydelsefullt 
kulturcentrum för södra Öland 

Annika Nerfont Zadig 

2019/000088 2018-09-24 Medborgarförslag - Installera en båttvätt i Färjestadens hamn Per Gustafsson 
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Redovisning av obesvarade medborgarförslag  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen redovisar obesvarade medborgarförslag hos kultur- och 

tillväxtnämnden.     

Beslutsunderlag 

Obesvarade medborgarförslag KTN, daterade den 3 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Inom kultur- och tillväxtnämnden finns tre verksamhetsområden som ska 

redovisa obesvarade medborgarförslag. Samhällsbyggnad, VA och 

fjärrvärme och kultur och fritid. 

Samhällsbyggnad har åtta obesvarade medborgarförslag, kultur och fritid har 

fyra och VA och fjärrvärme har ett. Nedan följer listor med 

verksamhetsområdenas respektive medborgarförslag med förklaringar och 

överväganden. 

Samhällsbyggnad: 

 2020/000009 ”Ändrade belysningstider för kommunens 

gatubelysning”. Ankom den 29 november 2019. Förvaltningen har 

berett ärendet och anmält det till kultur- och tillväxtnämndens 

sammanträde den 10 mars 2020. 

 2020/000008 ”Öka trafiksäkerheten på Skogsgatan i Färjestaden”. 

Ankom den 27 november 2019. Förvaltningen har berett ärendet och 

anmält det till kultur- och tillväxtnämndens sammanträde den 10 

mars 2020. 

 2019/000691 ”Rastgård för hundar i Algutsrum”. Ankom den 29 

oktober 2019. Förvaltningen har berett ärendet. Därefter har kultur- 

och tillväxtnämnden behandlat ärendet på sammanträdet den 11 

februari 2020. 

 2019/000690 ”Hundrastgård i Algutsrum”. Ankom den 22 oktober 

2019. Förvaltningen har berett ärendet. Därefter har kultur- och 

tillväxtnämnden behandlat ärendet på sammanträdet den 11 februari 

2020. 

 2019/000689 ”Belysning av gång- och cykelväg från Ölandsbrofästet 

till Aledal”. Ankom den 14 oktober 2019. Förvaltningen har berett 
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ärendet. Därefter har kultur- och tillväxtnämnden behandlat ärendet 

på sammanträdet den 11 februari 2020. 

 2019/000688 ”Hundrastgård i Södra Möckleby”. Ankom den 14 

oktober 2019. Förvaltningen har berett ärendet och anmält det till 

kultur- och tillväxtnämndens sammanträde den 10 mars 2020. 

 2019/000539 ”Subventionera KLT:s månadskort för buss i likhet 

med Kalmar kommun”. Ankom den 2 oktober 2019. Förvaltningen 

har berett ärendet. Därefter har kultur- och tillväxtnämnden behandlat 

ärendet på sammanträdet den 11 februari 2020. 

 2019/000538 ”Subventionera KLT:s 30-dagars pendlarbusskort 

mellan Färjestaden och Kalmar”. Förvaltningen har berett ärendet. 

Därefter har kultur- och tillväxtnämnden behandlat ärendet på 

sammanträdet den 11 februari 2020. 

 2019/000088 ”Installera en båttvätt i Färjestadens hamn”. Ankom 

den 24 september 2018. Förvaltningen har berett ärendet. Därefter 

har kultur- och tillväxtnämnden behandlat ärendet på sammanträdet 

den 11 februari 2020. 

Kultur och fritid: 

 2020/000167 ”Mörkläggningsrullgardiner i samlingslokalen Ladan 

för att förhindra skador”. Ankom den 16 augusti 2018. Ärendet 

trillade mellan stolarna i och med organisationsförändringen 

2018/2019. Förvaltningen hade då berett ärendet men det gick inte 

upp till beslut. Förvaltningen har berett ärendet på nytt. Ärendet är 

anmält till kultur- och tillväxtnämndens sammanträde den 10 mars 

2020. 

 2019/000541 ”Placering av Kronans babordssida”. Ankom den 7 

oktober 2019. På grund av personalomsättning har förvaltningen inte 

hunnit bereda ärendet. Förvaltningen bereder ärendet för beslut i 

skrivande stund. Därför begär förvaltningen uppskov. 

 2019/000540 ”Ett kommunalt Samhall”. Ankom den 13 september 

2019. Förvaltningen bereder ärendet i skrivande stund och planerar 

att anmäla det till kultur- och tillväxtnämndens sammanträde den 10 

mars 2020. 

 2019/000193 ”Gör Kamerala Villan till ett betydelsefullt 

kulturcentrum för södra Öland”. Ankom den 5 mars 2019. Kultur- 

och tillväxtnämnden har berett ärendet men det har inte markerats 

som avslutat. Förvaltningen avslutar ärendet hos nämnden. 

VA och fjärrvärme: 

 2020/000502 ”Via ”app” få reda på vilket vatten som går ut i 

ledningarna”. Ankom den 19 augusti 2019. Förvaltningen beklagar 

att ärendet inte har hunnit beredas i tid. Förvaltningen bereder 

ärendet i skrivande stund och planerar att anmäla det till kultur- och 

tillväxtnämndens sammanträde den 10 mars 2020. 
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Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Kommunfullmäktige kan ge förvaltningen uppskov. 

Ett sådant beslut bör lämpligen sätta en tidpunkt för när ärendet ska vara 

handlagt för beslut. En lämplig tidpunkt att ge uppskov till är 

kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 

Kommunfullmäktige kan besluta att avskriva ett medborgarförslag. 

Med stöd i kommunallagen 5 kap. 35 § får fullmäktige avskriva ett 

medborgarförslag från vidare handläggning om det har gått mer än ett år 

sedan medborgarförslag väcktes. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen får uppskov att bereda medborgarförslag med diarienummer 

2019/000541. Medborgarförslaget ska beredas så att beslut kan tas senast på 

årets sista kommunfullmäktigesammanträde.     

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Sam Samuelsson 

Administratör 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur och fritid 

Samhällsbyggnad 

VA och fjärrvärme 

Registrator 
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Diarienummer Ankomstdatum Beskrivning Ansvarig 

2020/000019 2020-01-10 Motion av Carl Dahlin (M) och Eva Folkesdotter Paradis (M) - 
Inför fritidsbanken i Mörbylånga kommun 

Matheus Tholin 

2019/000639 2018-05-04 Motion av Pia Schröder (M) - Djurvänligare kommun Matheus Tholin 

2019/000140 2019-02-18 Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Byt ut välkomstskylt vid 
avfarten från Ölandsbron 

Daniel Jonsson 

2019/000099 2018-08-06 Motion av Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) - 
Vattenförsörjningen till ett hårt drabbat område 

Jens Olsén 

2019/000097 2018-08-21 Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S), Jerker Nilsson (S), 
Kristina Sjöström (S) och Seita Riikonen (S) - Trivsellösningar i 
Mörbylånga hamn 

Matheus Tholin 
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Redovisning av obesvarade motioner  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen redovisar obesvarade motioner hos kultur- och 

tillväxtnämnden.     

Beslutsunderlag 

Obesvarade motioner KTN, daterad den 3 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Inom kultur- och tillväxtnämnden finns tre verksamhetsområden som ska 

redovisa obesvarade motioner. Samhällsbyggnad, VA och fjärrvärme och 

kultur och fritid. 

Kultur och fritid har tre obesvarade motioner, samhällsbyggnad har en och 

VA och fjärrvärme har en. Nedan följer listor med verksamhetsområdenas 

respektive motioner med förklaringar och överväganden. 

Kultur och fritid: 

 2020/000019 ”Inför fritidsbanken i Mörbylånga kommun”. Ankom 

den 10 januari 2020. Motionen är nyligen inkommen och 

förvaltningen har inte haft tid att bereda ärendet än. Uppskov eller 

avskrivning är därför inte aktuellt. Förvaltningen har för avsikt att 

bereda ärendet för beslut inom normal tidsram.  

 2019/000639 ”Djurvänligare kommun”. Ankom den 4 maj 2018. 

Organisationsförändringen 2018/2019 innebar att hundratals ärenden 

skulle flyttas från kommunstyrelsens diarium till respektive 

nämnders diarier. En del ärenden missades i processen, varav denna 

motion var ett ärende. Förvaltningen har granskat motionen och 

kommit fram till att det är många olika förslag i motionen som inte är 

en kommunal fråga. På grund av det och då det har passerat mer än 

ett år sedan motionen väcktes föreslår förvaltningen att motionen 

avskrivs. 

 2019/000097 ”Trivsellösningar i Mörbylånga hamn”. Ankom den 21 

augusti 2018. Förvaltningen avvaktade besked för detaljplan för 

Mörbylånga hamn. När kommunen sedan hamnade i rättslig tvist 

med en investerare i hamnen prioriterade förvaltningen ned ärendet. 

Då tvisten fortfarande pågår är det oklart när motionen kan beredas. 

Med det i åtanke och då motionen väcktes för mer än ett år sedan 

föreslår förvaltningen att motionen avskrivs. 
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Samhällsbyggnad: 

 2019/000140 ”Byt ut välkomstskylt vid avfarten från Ölandsbron”. 

Ankom den 18 februari 2019. Förvaltningen beklagar att ärendet inte 

har hunnit hanteras i tid men förvaltningen bereder ärendet i 

skrivande stund. Ärendet beräknas gå till nämnden den 10 mars 2020. 

VA och fjärrvärme: 

 2019/000099 ”Vattenförsörjningen till ett hårt drabbat område”. 

Ankom den 6 augusti 2018. Förvaltningen beklagar att ärendet inte 

har hunnit hanteras i tid. Ärendet är anmält till nämndsammanträde 

den 10 mars 2020. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Kommunfullmäktige kan ge förvaltningen uppskov. 

Ett sådant beslut bör lämpligen sätta en tidpunkt för när ärendet ska vara 

berett för beslut. En lämplig tidpunkt att ge uppskov till är 

kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 

Kommunfullmäktige kan besluta att avskriva en motion. 

Med stöd i kommunallagen 5 kap. 35 § får fullmäktige avskriva en motion 

från vidare handläggning om det har gått mer än ett år sedan motionen 

väcktes. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Motion med diarienummer 2019/000639 avskrivs med stöd i 

kommunallagen kap. 5 § 35. 

2. Motion med diarienummer 2019/000097 avskrivs med stöd i 

kommunallagen kap. 5 § 35.       

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Sam Samuelsson 

Administratör 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur och fritid 

Samhällsbyggnad 

VA och fjärrvärme 

Registrator 
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 Ölands Kommunalförbund 

 

Välkomstskylten vid avfarten från Ölandsbron mot 
Färjestaden och södra Öland 

Mörbylånga kommun vill uppmärksamma kommunalförbundet på de 

synpunkter beträffande ovan nämnda välkomstskylt som tidigare har 

framförts i en motion till kommunfullmäktige. 

Av motionen framgår att skylten är i dåligt skick och inte ger besökare något 

trevligt första intryck. Den är skadad och sliten med nedre delen lagad med 

effekten att den inte lyser kvällstid. En viktig synpunkt i motionen är också 

den att turister i första hand besöker Öland, snarare än specifikt någon av 

kommunerna. På en ny skylt borde det därmed finnas ett ”Välkommen till 

Öland”. 

Mörbylånga kommun rekommenderar därför kommunalförbundet att i 

enlighet med förslagen i motionen, byta skylten mot en ny som lockar och 

anspelar på begreppet ”Solen och Vindarnas Ö”. 

Vänliga hälsningar 

Ann Willsund 

Kommundirektör  
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Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Byt ut välkomstskylt 
vid avfarten från Ölandsbron  

Beskrivning av ärendet 

I motionen framförs synpunkter på den skylt som är placerad vid avfarten 

från Ölandsbron till Färjestaden och södra Öland. Skylten ger inte längre 

besökare något trevligt första intryck då den är skadad och sliten av tid och 

väder. Motionen föreslår att Ölands Kommunalförbund ÖKF, ska få i 

uppdrag att byta skylt inför turistsäsongen 2020.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 18 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges ordförande, beslut daterat den 25 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningen beklagar inledningsvis att motionen inte har kunnat beredas 

inom föreskriven tid.  

ÖKF är huvudman för Ölands Turistbyrå och frågor om turism och 

besöksnäring. Förvaltningen bedömer att synpunkterna i motionen är 

välgrundade och att det är rimligt att kommunen i en skrivelse informerar 

kommunalförbundet om de förslag och synpunkter gällande skylten och dess 

skick som framförs i motionen. Förvaltningen vill särskilt notera 

motionärens konstaterande att turister i första hand kommer till Öland 

snarare än till någon av de bägge kommunerna och att skylten därför bör 

innehålla ett ”Välkommen till Öland”. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Mot bakgrund av motionens första förslagspunkt kan förvaltningen inte se att 

det finns alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut är inte av den karaktären att det behöver kommuniceras 

enligt förvaltningslagens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att förvaltningen i en skrivelse 

till Ölands Kommunalförbund informerat om synpunkterna i motionen.      

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Jonas Jansson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Henrik Yngvesson 

 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
Kjell.magnusson@morbylanga.se 
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 Beslutet skickas till: 
Kultur- och tillväxtnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Agneta Stjärnlöf (M) -  Byt ut välkomstskylt vid avfarten från Ölandsbron. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 18 februari 2019.  

Beslut 

Motionen remitteras till kultur- och tillväxtnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
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Motion av Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) - 
Vattenförsörjningen till ett hårt drabbat område  

Beskrivning av ärendet 

Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) har lämnat in en motion där de 

yrkar på att en utredning startas för att visa möjligheten och kostnaderna för 

att bygga ett mindre vattenverk vid ett av Sveriges geologiska undersökning, 

SGU:s, ny-borrade brunnshål i Frösslunda samt att ett nytt vattenverk 

därefter byggs i anslutning till brunnshålet för att försörja den hårt drabbade 

bygden i Stenåsa församling. Författarna av motionen beskriver att många 

boende i bygden kör vatten varje dag för att de inte kan använda sitt egna 

enskilda vatten, p.g.a. bristande kvalitet och/ eller kvantitet.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 6 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut § 122/18 den 28 augusti 2018 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Öland har ofta brist på dricksvatten under sommarperioden. Under år 2016 

kulminerade problemen med mycket låga grundvattennivåer vilket gjorde att 

kommunen fick köra dricksvatten med tankbil från fastlandet med stora 

kostnader till följd. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

beviljade ekonomiska medel för att låta SGU genomföra helikopterburna 

geofysiska mätningar. Mätningarna genomfördes över Öland på en 800 m2 

stor yta under hösten 2016 med syftet att samla information om de 

hydrogeologiska förhållandena och att hitta potentiellt intressanta områden 

för dricksvattenuttag. Resultatet av flygningarna presenteras i SGU:s rapport, 

nr 145 och utgiven 2018, SkyTEM-undersökningar på Öland. Efter SGU:s 

bearbetning och tolkning av mätdatan samt provborrningar redovisas i 

rapporten ett femtontal områden där det kan finnas en större tillgång till 

grundvatten. Frösslunda är ett av dessa områden som pekas ut i rapporten. 

Kommunen har kunskap om dricksvattenproblemen i många byar, såsom i 

Norra Kvinneby och Stenåsa, på östra sidan och anser därför att dessa 

områden är prioriterade ur dricksvattensynpunkt. Kommunen har därför 

sedan 2014 på ett systematiskt sätt successivt byggt ut det kommunala 

dricks- och spillvattennätet i enlighet med kommunens VA-plan som antogs 

i kommunfullmäktige 24 mars 2015. Enligt VA-planen ska en 

överföringsledning mellan Gårdby och Triberga vara klar år 2022, vilket gör 

att byarna längs den sträckningen därefter kan anslutas till det kommunala 

VA-nätet. Arbetet med överföringsledningen har redan startat med en 

konsultupphandling som är genomförd. 
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Det hål som av SGU är borrat vid Frösslunda, strax öster om byn, visar att 

området där hålet är beläget eventuellt kan innehålla grundvatten av god 

kvantitet. Förslaget i enlighet med motionen, att använda borrhålet i 

Frösslunda samt bygga ett nytt vattenverk där, innebär inte att byarna i och 

kring Stenåsa församling skulle kunna få dricksvatten snabbare än vid 

anläggandet av den enligt VA-planen planerade överföringsledningen mellan 

Gårdby och Triberga. Skälen till det är flera.  

 

Allra först skulle borrhålet behöva provpumpas under längre tid för att kunna 

fastslå borrhålets uthållighet, d.v.s. vattentillgången under en längre tid. 

Vattenkvaliteten är inte heller känd i dagsläget, d.v.s. vattnets kemiska 

sammansättning samt innehåll av eventuella föroreningar. Det måste också 

kontrolleras under en längre tid. Borrhålet ligger i en aktiv jordbruksbygd 

vilket innebär en risk för att vattnet innehåller oönskade kemiska ämnen. När 

borrhålets vattenkvalitet och vattenkvantitet är säkerställt och konstaterats 

vara intressant ur ett kommunalt dricksvattenperspektiv behöver 

markägarförhållandena utredas eftersom borrhålet ligger på privat mark.  

Tillstånd (vattendom) för vattenuttag med tillhörande utredningar, som är 

både kostsamt och tidskrävande, skulle därefter behöva sökas hos Mark- och 

miljödomstolen. Ett vattenskyddsområde behöver inrättas runt borrhålet, 

efter en geohydrologisk utredning, vilket skulle innebära inskränkningar i 

den pågående markanvändningen och troligen kostnader för kommunen.  

 

Triberga vattentäkt ligger som en egen ö i dricksvattensystemet. När 

vattentäkten i Triberga sinar, vilket händer relativt ofta, måste kommunen 

köra dricksvatten dit. Förutom det nödvändiga behovet att bygga ut 

kommunalt vatten och avlopp till byarna i och runt Stenåsa så är 

överföringsledningen mellan Gårdby och Triberga också nödvändig för att 

kunna ge redundans i det övergripande dricksvattensystemet. Genom att 

införliva Triberga vattentäkt och vattenverk till kommunens norra 

dricksvattensystem kan byarna på östra sidan få en säker och långsiktig 

vattenförsörjning.  

 

Ett vattenverk av mindre modell skulle innebära en kostnad på cirka 35-40 

miljoner kronor, utöver kostnaderna för ledningsdragningarna, 

provpumpningar, vattendom och vattenskyddsområde. Att bekosta ett nytt 

vattenverk som inte knyter ihop vattenverken i norra kommundelen skulle bli 

en extrakostnad, vilket inte är ekonomiskt försvarbart. Däremot så kommer 

den potentiella vattenresursen i Frösslunda att utredas för att se om det finns 

tekniska och ekonomiska möjligheter att använda vattnet i Frösslunda genom 

att lägga en råvattenledning från Frösslunda till Triberga vattenverk. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen anser inte att det finns några alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 
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Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås.     

Jens Olsén 

VA/Fjärrvärme Chef  

Fattat beslut expedieras  

  

 

 



Från: Cecilia Widén 
Skickat: den 6 augusti 2018 09:50 
Till: Registrator 
Ämne: VB: Motion 
 
Hälsningar  
  
Cecilia Widén 
Sekreterare 
Mörbylånga kommun 
Tfn: 0485-471 98 

 

Från: Gerd Åstrand   

Skickat: den 6 augusti 2018 09:13 
Till: Cecilia Widén; Ann-Charlott Karlsson 

Kopia: Gunilla Karlsson 

Ämne: Motion 

 

Motion till Mörbylånga Kommunfullmäktige om vattenförsörjning till ett hårt drabbat område. 

 

2016 var ett torrår då flera brunnar sinade, lantbrukare blev utan vatten och kommunens 

vattentäkter räckte inte till, det kördes vatten från fastlandet samtidigt som det drogs en 

vattenledning från fastlandet till Öland. 

SGU genomförde flygmätningar för att hitta nya vattenkällor men svar på om de hittat några 

möjliga nya vattentäkter dröjde. 

I år 2018 är det ännu torrare och grundvattennivåerna sjunker kraftigt och är nu oroande låga. 

Via nyhetssändningar har vi nu fått veta att SGU fann två intressanta potentiella vattentäkter i vår 

kommun, en i Frösslunda och en i Kleva. När vi gjort förfrågningar har vi fått höra att 

kommunens tjänstemän gjort provborrningar vid Frösslunda med mycket gott resultat. Stenåsa 

församling, där Frösslund ligger, är kanske den bygd som drabbats mest av otjänligt vatten och 

tomma brunnar. Vi kan på rak arm räkna upp ett 35-tal personer som kör vatten varje dag därför 

att de inte kan använda sitt egna vatten. 

Kommunens vattenförsörjningsplan säger att byarna med en lång matarledning förväntas få 

vatten 2022.  

Vi vill att Mörbylånga kommun snarast utreder möjligheten att bygga ett mindre vattenverk på 

den nya täkten för att ge Stenåsa-områdets vattenförsörjning. 

 

 

Vi yrkar att: 

 

• utredning omgående startas om möjligheten och kostnaden för ett mindre vattenverk på den nya 

vattentäkten i Frösslunda. 

 

• kommunen därefter bygger ett mindre vattenverk som ska försörja den hårt drabbade bygden i 

avvaktan på att vattennätet kan byggas samman. 

 



 

Gerd Åstrand, fullmäktigeledamot för Centerpartiet 

Gunilla Karlsson, fullmäktigeersättare för Centerpartiet 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
Kjell.magnusson@morbylanga.se 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) - Vattenförsörjningen till ett 
hårt drabbat område. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 6 augusti 2018. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
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§ 122   

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade 
motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Anmäldes ordförandes beslut om remitterade motioner. Tio motioner har 

remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis idrottskola och bättre hälsa 

för barn och unga. (Dnr 2018/001121). 

Motion av Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) - Vattenförsörjningen 

till ett hårt drabbat område. (Dnr 2018/001177). 

Motion av Pia Schröder (-) - Dax att ta hand om skylthysterin och skräpiga 

tomter längs våra vägar. (Dnr 2018/001202). 

Motion av Pia Schröder (-) - Kommunen bör arbeta fram någon form av 

avgift för vattenfuskarna. (Dnr 2018/001203). 

Motion av Pia Schröder (-) - Möjlighet till differentierad vattentaxa. 

(Dnr 2018/001204). 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis mensskydd till flickor i 

kommunens skolor. (Dnr 2018/001229). 

Motion av Ella-Britt Andersson (S) och Matilda Wärenfalk (S) - Rusta 

äldreomsorgen för att hantera värme. (Dnr 2018/001272). 

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S), Jerker Nilsson (S), Kristina 

Sjöström (S) och Seita Riikonen (S) - Trivsellösningar i Mörbylånga hamn. 

(Dnr 2018/001273). 

Motion av Henriette Koblanck (S) och Matilda Wärenfalk (S) - Utveckla 

kalkbrottet i Grönhögen till en unik badattraktion i kommunal regi. 

(Dnr 2018/001274).  

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis skolfrukost i kommunens 

skolor. (Dnr 2018/001310).  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner godkänns.  
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_____ 
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§ 26 Dnr 2014/000005 -344 

VA-Plan för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07 § 182 att ta fram en VA-planering 

med det innehåll samt den budget och tidplan som presenteras i ansökan och 

beslut om LOVA-bidrag samt att även se på mindre kommunala 

avloppsanläggningar byvis och även de ekonomiska konsekvenserna 

gentemot "långsträcksdragning".  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2015. 

Kommunens utlåtande efter granskning, daterad den 24 mars 2015. 

Antagandehandlingar, inklusive MKB, daterad den 24 mars 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 24/2015 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 85 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Det 2015-03-24 daterade utlåtande efter granskning godkänns som sitt 

eget. 

2. De 2014-02-11 upprättade, 2014-10-14  reviderade och 2015-03-24 

redaktionellt ändrade och daterade handlingarna antas enligt PBL 3 kap 

19 §. 

Reservation 

Anne Oscarsson (SD), Claus Zaar (SD), Bertil Eriksson (SD), Rolf Jönsson 

(SD), Eric Rosenlund (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsförvaltingen 

Teknisk affärsverksamhet 
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Fastighetsnamn Fastighetsnamn Fastighetsnamn

FRÖSSLUNDA 13:1 NORRA KVINNEBY 25:1 SÖDRA SANDBY 3:10

FRÖSSLUNDA 14:1 NORRA KVINNEBY 25:2 SÖDRA SANDBY 3:11

FRÖSSLUNDA 14:2 NORRA KVINNEBY 26:1 SÖDRA SANDBY 3:13

FRÖSSLUNDA 14:3 NORRA KVINNEBY 3:11 SÖDRA SANDBY 3:6

FRÖSSLUNDA 14:4 NORRA KVINNEBY 3:2 SÖDRA SANDBY 3:7

FRÖSSLUNDA 16:1 NORRA KVINNEBY 3:7 SÖDRA SANDBY 3:9

FRÖSSLUNDA 17:1 NORRA KVINNEBY 4:10 SÖDRA SANDBY 4:2

FRÖSSLUNDA 18:1 NORRA KVINNEBY 4:5 SÖDRA SANDBY 4:4

FRÖSSLUNDA 19:1 NORRA KVINNEBY 4:9 SÖDRA SANDBY 4:5

FRÖSSLUNDA 20:1 NORRA KVINNEBY 6:11 SÖDRA SANDBY 4:6

FRÖSSLUNDA 20:2 NORRA KVINNEBY 6:5 SÖDRA SANDBY 4:7

FRÖSSLUNDA 3:3 NORRA KVINNEBY 6:9 SÖDRA SANDBY 5:3

FRÖSSLUNDA 4:10 NORRA KVINNEBY 9:1 ÅBY 1:13

FRÖSSLUNDA 4:5 NORRA KVINNEBY 9:2 ÅBY 1:19

FRÖSSLUNDA 4:8 NORRA SANDBY 1:12 ÅBY 10:1

FRÖSSLUNDA 4:9 NORRA SANDBY 1:13 ÅBY 3:2

FRÖSSLUNDA 5:2 NORRA SANDBY 2:3 ÅBY 3:7

FRÖSSLUNDA S:1 NORRA SANDBY 2:5 ÅBY 3:8

NORRA KVINNEBY 1:10 NORRA SANDBY 3:3 ÅBY 4:3

NORRA KVINNEBY 1:4 NORRA SANDBY 3:4 ÅBY 4:4

NORRA KVINNEBY 1:6 NORRA SANDBY 5:1 ÅBY 4:5

NORRA KVINNEBY 1:7 SANDBY 1:1 ÅBY 4:6

NORRA KVINNEBY 10:1 SANDBY 1:10

NORRA KVINNEBY 11:1 SANDBY 1:11

NORRA KVINNEBY 12:1 SANDBY 1:12

NORRA KVINNEBY 13:1 SANDBY 1:13

NORRA KVINNEBY 14:1 SANDBY 1:14

NORRA KVINNEBY 15:1 SANDBY 1:16

NORRA KVINNEBY 15:2 SANDBY 1:2

NORRA KVINNEBY 16:1 SANDBY 1:3

NORRA KVINNEBY 17:1 SANDBY 1:4

NORRA KVINNEBY 18:1 SANDBY 1:5

NORRA KVINNEBY 19:1 SANDBY 1:6

NORRA KVINNEBY 19:2 SANDBY 1:7

NORRA KVINNEBY 2:13 SANDBY 1:8

NORRA KVINNEBY 2:15 SANDBY 1:9

NORRA KVINNEBY 2:16 SANDBY 2:1

NORRA KVINNEBY 2:17 SANDBY 3:1

NORRA KVINNEBY 2:18 SANDBY 3:2

NORRA KVINNEBY 2:19 SANDBÄCK 1:2

NORRA KVINNEBY 2:6 SANDBÄCK 2:2

NORRA KVINNEBY 20:1 SANDBÄCK 2:4

NORRA KVINNEBY 20:3 SANDBÄCK 5:1

NORRA KVINNEBY 20:4 STORA BRUNNEBY 6:1

NORRA KVINNEBY 21:1 SÖDRA SANDBY 1:3

NORRA KVINNEBY 21:2 SÖDRA SANDBY 1:4

NORRA KVINNEBY 23:1 SÖDRA SANDBY 1:5

NORRA KVINNEBY 23:2 SÖDRA SANDBY 2:5

NORRA KVINNEBY 24:1 SÖDRA SANDBY 2:6



 

 
 

 
 
Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-02 
Dnr 

KTN 2020/000214 

  

 

Verksamhetsområde Kullhorvan  

Beskrivning av ärendet 

För att hålla den tidsplan som togs fram i VA-planen (KST 2014/000005) 

lämnar Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme förslag på ett nytt 

verksamhetsområde där vattentjänsterna vatten och spillvatten kommer att 

gälla för Sandby, Frösslunda och Norra Kvinneby.     

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut, den 24 mars 2015 § 26 

Tjänsteskrivelse, den 2 mars 2020 

Bilaga 1. Lista över fastigheter som kommer ingå i verksamhetsområdet, den 

2 mars 2020. 

Bilaga 2. Karta där fastigheterna i bilaga 1 visas översiktligt, den 2 mars 

2020. 

Bilaga 3. Karta över fastigheter området Åby – Norra Sandby, den 2 mars 

2020. 

Bilaga 4. Karta över fastigheter området Södra Sandby, den 2 mars 2020. 

Bilaga 5. Karta över fastigheter området Frösslunda – Norra Kvinneby, den 

2 mars 2020.    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster som trädde i kraft 1 januari 2007, 

syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa 

eller miljön. 

Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är det kommunens 

skyldighet att ordna vattentjänster.  

För att möta kravet som ställs på kommunen i och med lag (2006:412) om 

allmänna vattentjänster antog kommunfullmäktige den VA-plan för 

Mörbylånga kommun som nu följs för utbyggnad av den allmänna VA-

anläggningen. VA-planen vann laga kraft den 20 april 2015 (KST 

2014/000005). 

Kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning täcks av 

anläggningsavgiften, som är en engångsavgift för fastigheter som fastställts i 

Mörbylånga kommuns VA-taxa antagen i kommunfullmäktige. 

I och med ett nytt verksamhetsområde uppstår kostnader för 

intrångsersättning och ledningsrätt då ledningarna för vatten och spillvatten 

dras fram till de fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet. Dessa 

kostnader belastar projektet och är redan budgeterade. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-02-26 
Dnr 

KTN 2020/000214 
Sida 

2(2) 
 

 

Utbyggnaden av allmänna vattentjänster gällande vatten och avlopp till 

Kullhorvan planeras vara klar i augusti 2022. 

 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Alternativa förslag till beslut saknas. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut kan ses påverka perspektiven i § 2 i kommunstyrelsen 

reglemente: 

Tillgång till rent vatten bidrar till att säkerställa folkhälsan. 

Anslutning till de allmänna vattentjänsterna ökar trygghet och säkerhet då 

det innebär en garanti när det gäller vattenförbrukning för ett normalt 

hushåll. 

I FN:s barnkonvention specificeras att barn har rätt till rent vatten, något som 

underlättas av inrättandet av ett kommunalt verksamhetsområde för allmänna 

vattentjänster. 

Övriga perspektiv påverkas inte. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Verksamhetsområde Kullhorvan för allmänna vattentjänster för Sandby, 

Frösslunda och Norra Kvinneby antas.     

Jens Olsén 

Taxefinansieringschef 

Naja Magnusson 

VA-utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Taxefinansiering VA/Fjärrvärme 

 



 



 

 
 

 
 
Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-02-27 
Dnr 

KTN 33 

  

 

Verksamhetsområde Västra Malmen  

Beskrivning av ärendet 

För att hålla den tidsplan som togs fram i VA-planen (KST 2014/000005) 

lämnar Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme förslag på ett nytt 

verksamhetsområde där vattentjänsterna vatten och spillvatten kommer att 

gälla för Västra Malmen.    

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut, den 24 mars 2015 § 26 

Tjänsteskrivelse, den 27 februari 2020 

Bilaga 1. Lista över fastigheter som kommer ingå i verksamhetsområdet. 

Bilaga 2. Lista över fastigheter som byter verksamhetsområde. 

Bilaga 3. Karta där fastigheterna i bilaga 1 och 2 visas.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster som trädde i kraft 1 januari 2007, 

syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa 

eller miljön. 

Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är det kommunens 

skyldighet att ordna vattentjänster.  

För att möta kravet som ställs på kommunen i och med lag (2006:412) om 

allmänna vattentjänster antog kommunfullmäktige den VA-plan för 

Mörbylånga kommun som nu följs för utbyggnad av den allmänna VA-

anläggningen. VA-planen vann laga kraft den 20 april 2015 (KST 

2014/000005). 

Kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning täcks av 

anläggningsavgiften, som är en engångsavgift för fastigheter som fastställts i 

Mörbylånga kommuns VA-taxa antagen i kommunfullmäktige. 

I och med ett nytt verksamhetsområde uppstår kostnader för 

intrångsersättning och ledningsrätt då ledningarna för vatten och spillvatten 

dras fram till de fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet. Dessa 

kostnader belastar projektet och är redan budgeterade. 

Ett redan antaget verksamhetsområde Na Möckleby-Bröttorp ligger i 

anslutning till det nya verksamhetsområdet Västra Malmen.  

Utbyggnaden av allmänna vattentjänster gällande vatten och avlopp till 

Västra Malmen planeras vara klar i oktober 2021. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-02-05 
Dnr 

KTN 33 
Sida 

2(2) 
 

 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Alternativt föreslås att endast de nya fastigheterna ingår i 

verksamhetsområdet Västra Malmen och de som redan ingår i ett antaget 

verksamhetsområde stannar kvar i den. Konsekvenserna av att anta det 

alternativa förslaget är att vi skapar fler små verksamhetsområden vilket gör 

att de blir svårare att ha översikt över. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut kan ses påverka perspektiven i § 2 i kommunstyrelsen 

reglemente: 

Tillgång till rent vatten bidrar till att säkerställa folkhälsan. 

Anslutning till de allmänna vattentjänsterna ökar trygghet och säkerhet då 

det innebär en garanti när det gäller vattenförbrukning för ett normalt 

hushåll. 

I FN:s barnkonvention specificeras att barn har rätt till rent vatten, något som 

underlättas av inrättandet av ett kommunalt verksamhetsområde för allmänna 

vattentjänster. 

Övriga perspektiv påverkas inte. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för Västra Malmen antas.     

Jens Olsén 

Taxefinansieringschef 

Naja Magnusson 

VA-utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Taxefinansiering VA/Fjärrvärme 
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FÖRSLAG VERKSAMHETSOMRÅDE
VÄSTRA MALMEN

Datum: 2020-03-03 Skala: 1:13500

Teckenförklaring
Nytt verksamhetsområde Vatten och Spill
Antaget VO: Vatten och spill

Bilaga 3 



FASTIGHETER

BRÖTTORP 4:11>1

BRÖTTORP 7:15>1

BRÖTTORP 6:17>1

BRÖTTORP 2:43>10

BRÖTTORP 10:28>1

BRÖTTORP 1:18>1

BRÖTTORP 3:8>1

BRÖTTORP 5:5>1

BRÖTTORP 7:9>1

BRÖTTORP 10:29>1

BRÖTTORP 21:1>1

BRÖTTORP 4:11>1

BRÖTTORP 4:10>1

BRÖTTORP 6:2>2

BRÖTTORP 1:27>1

BRÖTTORP 7:3>1



FASTIGHETER FASTIGHETER

BRÖTTORP 1:28>1 LÅNGRÄLLA 3:24>2

BRÖTTORP 1:8>1 LÅNGRÄLLA 3:25>1

BRÖTTORP 19:2>1 LÅNGRÄLLA 3:26>1

BRÖTTORP 2:14>1 LÅNGRÄLLA 3:27>1

BRÖTTORP 2:22>1 LÅNGRÄLLA 3:28>1

BRÖTTORP 2:24>1 LÅNGRÄLLA 3:29>1

BRÖTTORP 2:27>1 LÅNGRÄLLA 3:31>1

BRÖTTORP 2:28>1 LÅNGRÄLLA 3:32>1

BRÖTTORP 2:29>1 LÅNGRÄLLA 3:33>1

BRÖTTORP 2:30>1 LÅNGRÄLLA 3:34>1

BRÖTTORP 2:31>1 LÅNGRÄLLA 3:35>1

BRÖTTORP 2:39>1 LÅNGRÄLLA 3:36>1

BRÖTTORP 2:4>1 LÅNGRÄLLA 3:37>1

BRÖTTORP 2:41>1 LÅNGRÄLLA 3:38>1

BRÖTTORP 21:2>1 LÅNGRÄLLA 3:40>1

BRÖTTORP 4:4>1 LÅNGRÄLLA 3:5>1

BRÖTTORP 6:13>1 LÅNGRÄLLA 3:7>1

BRÖTTORP 6:14>1 LÅNGRÄLLA 4:5>1

BRÖTTORP 6:15>1 NORRA MÖCKLEBY 1:14>1

BRÖTTORP 7:18>1 NORRA MÖCKLEBY 1:6>1

BRÖTTORP 8:5>1

BRÖTTORP 9:7>1

GUNNARSTORP 1:16>1

GUNNARSTORP 1:8>1

GUNNARSTORP 3:2>1

GUNNARSTORP 3:3>1

GUNNARSTORP 5:5>3

GUNNARSTORP 7:1>1

LÅNGRÄLLA 1:6>1

LÅNGRÄLLA 1:7>1

LÅNGRÄLLA 13:1>1

LÅNGRÄLLA 13:2>1

LÅNGRÄLLA 13:3>1

LÅNGRÄLLA 14:1>1

LÅNGRÄLLA 14:2>1

LÅNGRÄLLA 14:4>1

LÅNGRÄLLA 15:2>1

LÅNGRÄLLA 2:8>1

LÅNGRÄLLA 3:10>1

LÅNGRÄLLA 3:12>1

LÅNGRÄLLA 3:15>1

LÅNGRÄLLA 3:18>1

LÅNGRÄLLA 3:19>1

LÅNGRÄLLA 3:2>1

LÅNGRÄLLA 3:20>1

LÅNGRÄLLA 3:21>1

LÅNGRÄLLA 3:22>1

LÅNGRÄLLA 3:23>1

LÅNGRÄLLA 3:24>1



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10 (29) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2015-03-24  
 

 
 
 
 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

§ 26 Dnr 2014/000005 -344 

VA-Plan för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07 § 182 att ta fram en VA-planering 

med det innehåll samt den budget och tidplan som presenteras i ansökan och 

beslut om LOVA-bidrag samt att även se på mindre kommunala 

avloppsanläggningar byvis och även de ekonomiska konsekvenserna 

gentemot "långsträcksdragning".  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2015. 

Kommunens utlåtande efter granskning, daterad den 24 mars 2015. 

Antagandehandlingar, inklusive MKB, daterad den 24 mars 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 24/2015 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 85 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Det 2015-03-24 daterade utlåtande efter granskning godkänns som sitt 

eget. 

2. De 2014-02-11 upprättade, 2014-10-14  reviderade och 2015-03-24 

redaktionellt ändrade och daterade handlingarna antas enligt PBL 3 kap 

19 §. 

Reservation 

Anne Oscarsson (SD), Claus Zaar (SD), Bertil Eriksson (SD), Rolf Jönsson 

(SD), Eric Rosenlund (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsförvaltingen 

Teknisk affärsverksamhet 
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